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�أغ�سط�س  ليل �حلادي ع�سر من  وبالتحديد يف  ربع قرن،  منذ 

�لعام 1990، �رتفع يف �سماء �لوطن دوّي »�هلل �أكرب« و�سجت 

يف  ير�سف  برمته  فالوطن  �ل��رب��اين،  بالند�ء  �مل��ن��ازل  �أ�سطح 

�أغالل �حتالل غا�سم، و�ملو�طنون ينامون وي�ستيقظون على كمٍد 

مقيم، يرقبون �الأمل وينتظرون فرج �هلل، �سورة ال �أظنها تغادر 

ذ�كرة �أي كويتي ممن عا�سر فرتة �لعدو�ن �لعر�قي يف �لثاين 

و�سر�وة  �الجتياح  مر�رة  وذ�ق   ،1990 �لعام  �أغ�سط�س  من 

لها  �الأ�سو�ت  �أن بع�س  �لدولة، وكما  و�سقوط موؤ�س�سات  �لقهر 

�سدى ياأبى �إال �أن يرتدد بالرغم من مرور �لزمن، �أي�سا لبع�س 

عت مع �لتاريخ عهدً�  �الأحد�ث ذ�كرة ترف�س �أن تبهت وكاأنها وقَّ

ووطن  تنفذ،  مل  وطعنة  تقتل،  مل  �إ�سابة  على  كداللٍة  وميثاقًا، 

�حلياة  مباء  يغت�سل  �لرماد؛  حتت  من  ينبثق  �لفينيق  كطائر 

ويتجدد . 

هكذ� هو ذلك �لتاريخ �لقدمي �ملتجدد؛ الفتة للتحدي وعنو�نا 

لل�سموخ ودر�سا بليغا يف �لت�سدي و�ل�سمود. 

�إن �لعودة �ملتكررة لتلك �الأحد�ث حاجة بل �سرورة، فاالأحد�ث 

�سمغيًا،  ��ستباكًا  بالذ�كرة  ت�ستبك  �أبينا  �أم  �سئنا  �لكربى 

وتتحول مب�سي �لزمن �إ�سافة للهوية �لوطنية، تزيدها وتغنيها 

و�لعمق،  و�ل�سالبة  و�ل��زخ��م  �حل�سور  م��ن  �مل��زي��د  ومتنحها 

ف�سمه،  ي�سعب  ع�سوي  �رت��ب��اط  بالذ�كرة  �لهوية  فارتباط 

فالهوية و�إن كانت �سريورة متغرية ب�سبب جمموعة من �لعو�مل 

�سياج  لها  بالن�سبِة  ت�سكل  �لذ�كرة  �أن  �إال  و�خلارجية  �لد�خلية 

مييزها  وما  ف��ر�دة  من  �إليه  حتتاج  ما  مينحها  �لذي  �حلماية 

كخ�سو�سية.

�ل�سدفة  وليدة  تكن  مل  �لكويت  بدولة  �لعر�ق  مطالبات  �إن 

منذ  وتكررت  ��ستمرت  �أنها  يخربنا  فالتاريخ  طارئة،  حالة  �أو 

وتكررت   ،1933 �لعام  وبالتحديد  �ملا�سي  �لقرن  ثالثينيات 

بحادثة   1973 �لعام  ثم   ،1961 �لعام  �ال�ستقالل  �سنة 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

ُس���لطة الذاك��رة 
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�ل�سامتة، ثم �ل�ساعقة �لكربى �لعام 1990، ومل يتم تر�سيم 

حدود دولتنا �حلبيبة مع جارها �ل�سمايل �إال �لعام 1993 من 

خالل �الأمم �ملتحدة . 

كيان  ه��ّز  �ل��ذي  �ملف�سلي  �حل��دث  ذل��ك  �سفحات  تقليب  �إن 

مرتعة  بالبيا�س،  م�سعة  �سطور  �أم��ام  ي�سعنا  �لغايل،  وطننا 

وتفي�س  باملقاومة،  م�سبعة  بالبطولة،  مليئة  بالت�سحيات، 

باحلما�س. 

و�قتد�ر،  ت��ف��اٍن  بكل  �ملرحلة  تلك  ق���ادو�  �أف����ذ�ذً�،  رج��اال  �إن 

وقدمو�  �ل��ك��ربى،  حمنته  بالوطن  ي��ج��ت��ازو�  �أن  و��ستطاعو� 

�لثانية  �ل��وط��ن  ب���والدة  تاريخهم  رب��ط��ت  ج�سامًا  ت�سحيات 

و��ستعادة �الأر�س من بر�ثن قوة غا�سمة، وعلى ر�أ�سهم �ملغفور له 

�ل�سيخ جابر �الأحمد �ل�سباح و�ل�سيخ �سعد �لعبد�هلل �ل�سباح، 

و�أمرينا �حلايل �أمّد �هلل يف عمره �ل�سيخ �سباح �الأحمد �جلابر 

�ل�سباح . 

�أجمل  و�أخرجت  �ست �سعبنا  �إن ق�سة �الحتالل و�لتحرير حمَّ

�سوؤون  ليديرو�  و�ساباته  �لوطن  �سباب  �ن��ربى  حيث  فيه،  ما 

جمتمعهم، وبرزت جلان �ملقاومة وحتمل �ل�سباب م�سوؤولياته، 

وخرج �أبناء �لوطن ينظفون �ل�سو�رع ويخبزون �خلبز، ويديرون 

�جلمعيات �لتعاونية، ويقاومون �آلة �لغدر �جلبارة بكل ما �أوتو� 

من قوة، تاأكيد� الإر�دة ال ُتذل وكر�مة تاأبى �المتهان . 

من  �لثاين  تاريخ  �سرفات  على  يقفون  �الأب���ر�ر  �سهد�ءنا  �إن  

�أغ�سط�س ال يربحون �ملكان، يتطلعون على �لدو�م نحو �لوطن، 

ذلك �لوطن �لذي �آمن بالتحدي وجتاوز �جلر�ح، �إنهم يتاأملون 

و�أن  �سدى،  تذهب  لن  ت�سحياتهم  �أن  يقني  على  وهم  وطنهم 

دماءهم �لزكية بالفعل هي �لتي �سنعت �لن�سر .

)2015 أغسطس   - )يوليو   82 الغرسة 

5



دم��وع 
الق����ائ������د 
اإلنس���اين

َ��������َض��������ل��������ه��������م ب�������������ش�������������يءٍ  ك���������������ان ف�����������ي ق�����ل�����ب�����ه«  »إمن�������������������ا ف
ال�������س���اد����س  ي���ك���ن  مل 

والع�سرون من يونيو املا�سي 

يوماً عادياً يف حياة  الكويت 

والكويتيني، فالكويتيون مل 

اأن تفي�س الدماء  يعتادوا 

والدموع من رحاب امل�ساجد 

من بني �سفوف امل�سلني، ومل 

الكويت يوماً  تكن م�ساجد 

لعنٍف  اأو م�سدراً  ما مكاناً 

تاريخ  اإره��اب على مدى  اأو 

الوطن، وكانت امل�ساجد على 

الدوام هلل وللّركع ال�سجود، 

ومكاناً لالأمن والأمان، ومالذاً 

عن  وللباحثني  للخائفني 

الطمئنان النف�سي والروحي، 

ومع �سبحات اخل�سوع يجدون 

ما يحتاجون اإليه وتهفو اإليه 

اأرواحهم، وهذا ديدن هذا 

ال�سعب املتدين بفطرته، فما 

بالك يف �سهر رم�سان الف�سيل 

ويف يوم اجلمعة املباركة حيث 

ال��ع��ب��ادة، ويكرث  تت�ساعف 

مرتادو امل�ساجد لي�ست�سعروا 

الطاهر  امل��ك��ان  يف رح���اب 

ترنو  وه���ي  الأرواح  �سمو 

لرحمة خالقها وت�ستمطر 

عفوه ور�ساه، حلظات فائقة 

ال�سواد تلك  امل��رارة، حالكة 

تتقرب  واأنت  التي تفاجئك 

لربك وبا�سم ربك ويف بيت 

ربك لتتفرق جموع امل�سلني 

ما بني قتيل وجريح وهارب 

هذوال

�سمو ويل العهد ال�سيخ نواف الأحمد يف طريقة لتفقد امل�سابني

وزير الداخلية ال�سيخ حممد اخلالد يف موقع الكارثة
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املكان  وي��ت��ح��ول  وم��ف��ج��وع، 

املقد�س اإىل بركة دم ودموع 

ونحيب وعويل يف م�سهد رعب 

وباإجرم  مباغت وغري مربر 

لأُنا�س  وب��ال ه��دف  همجي 

ل ذنب لهم كانوا �سجداً يف 

خ�سوع اأمام خالقهم . 

مر�س غريب وح�سي ذلك 

الذي يدفع فرداً ما اأو جهٍة ما 

مهما تكن لت�ستهدف مدنيني 

اأبرياء، يفنيهم ويفني نف�سه 

الدم  معهم وينتهك حرمة 

امل�سلم وال�سهر املبارك ويزهق 

الأرواح غيلًة وغدراً.

الإره��اب حمنة هذا  اإن 

الذي  الع�سر، ذلك اجلنون 

ا�ستلب عقول البع�س واأهدر 

ال�سباب واأدخلهم  ط��اق��ات 

التكفري والكره  يف متاهات 

ول��وث تفكريهم  والرف�س، 

ال�سوّي بالأوهام واخلرافات 

والأباطيل وقادهم بخطوات 

جاهلة ومغالطات فا�سحة 

واإنهاك  اأنف�سهم  اإىل تدمري 

جمتمعاتهم . 

اإن ما ح�سل يف م�سجد 

ال�سادق يف منطقة  الإم��ام 

ال�سوابر رم�سان املا�سي 

اإن�����س��ان��ي��ة كاملة  ف��ج��ي��ع��ة 

وج��رمي��ة فائقة الوح�سية 

الكويتي  اأ���س��اب��ت املجتمع 

يف �سميم ه��وي��ت��ه اخلرية  الإن�سانية والهمجية، وجهاً لوجه

7
)2015 أغسطس   - )يوليو   82 الغرسة 



واملتعاي�سة،  امل��ت�����س��احم��ة 

التاريخ  والتي تثبت حوادث 

الوطني على الدوام قدرتها 

ال��ت��ج��اوز والتما�سك  على 

اأن بقاءها  لإميانها املطلق 

وا�ستمرارها يف اللتفاف 

الوطنية  الهوية  ح��ول ه��ذه 

بها والوقوف يف  والتم�سك 

اأو  وج��ه من يريد متزيقها 

اإن  تفريغها من حمتواها، 

فاجعة م�سجد الإمام ال�سادق 

جاءت لتكون اختباراً جديداً 

لهذه الهوية واإنعا�ساً مل�سمونها 

لعمقها  وتاأ�سياًل متجدداً 

وزخمها وقوتها . وه��ا هم 

الكويتيون يثبتون كما اأثبتوا 

ال�سدائد  اأم��ام  اأنهم  دائمًا 

ي�سّد  املر�سو�س  كالبنيان 

بع�سه بع�سًا، وما تعاطف 

ال�سعب بكل فئاته وطوائفه 

مع �سهداء وم�سابي حادثة 

تفجري م�سجد الإمام ال�سادق 

وفتح م�سجد الدولة الكبري 

لتقبل العزاء بال�سهداء كاأنه 

عزاء الدولة برمتها، وطوابري 

املتربعني بالدم الذي فاق كل 

الت�سورات، اإل دليل على اأن 

هوية هذا ال�سعب �سلبة غري 

قابلة لالخرتاق . 

اأما ما جعل هذه احلادثة 

بكل ما فيها من ب�ساعة ودم 

ودمع واأنني وانك�سار ومباغتة 

ت�سب يف جمرى نهر الوحدة 

الوطنية الذي ما جف يوما 

؛ و�سول قائد �سفينة هذا 

اإىل قلب  الوطن قبل غريه 

يوؤكد  واأن��ني  احلدث وبدمع 

القيادة املخل�سة  اأب��وة هذه 

التي ت�ست�سعر فجائع ال�سعب 

فجيعته  وكاأنها  وم�سائبه 

هذوال
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ال�سخ�سية، وكاأن النفجار 

يف قلب داره، اإن اأمري  البالد 

املفدى ال�سيخ �سباح الأحمد 

ال�سباح حفظه اهلل  اجلابر 

ورعاه بهذه املبادرة ال�سريعة 

الدللة على  واجلريئة ذات 

عمق الرابطة بني هذا القائد 

توؤكد على  الإن�سان و�سعبه 

الدوام روح الأ�سرة الواحدة 

بها هذا املجتمع  ينعم  التي 

اإىل روح  وت�سري بكل ثقة 

الأبوة التي متيز القيادة التي 

تدير دفة  هذا املجتمع عرب 

التاريخ، والأدل��ة على ذلك 

اأكرث من اأن تُعد اأو ُت�سى، 

اإنه القائد الإن�ساين بامتياز، 

�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، 

فهو مل مُينح هذا اللقب من 

اإىل كل  ف���راغ فبالإ�سافة 

تاريخه املحمل باأفعال اخلري 

وهبات العطاء وتلم�س جراح 

يوؤكد  الآخ��ري��ن   وم�سائب 

على الدوام ومن جديد كيف 

تكون الإن�سانية احلقة فمن 

قلب الكارثة ويف مواجهة اآثار 

الغدر بني الأ�سالء وال�سحايا، 

تت�ساقط دموعه وترجتف 

يداه وتتعرث خطواته يف بحر 

امل��واط��ن��ني املتالطم   جموع 

ويتهدج �سوته وه��و يقول 

)ه�����ذول ع���ي���ايل( خمتزل 

الكلمتني حقيقة ما  بهاتني 

اإن�سانية  يف قلبه الكبري من 

عالية توؤ�سر من جديد اأحقيته 

العمل  بالفعل بلقب قائد 

الإن�ساين، ولينطبق عليه ما 

جاء يف الأثر » اإمنا َف�َسلهم 

ب�سيٍء كان يف قلبه« .

متابعة فايزة املانع
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�ستة وع�����س��رون �سهيداً 

... فهم مل  لي�سوا كال�سهداء 

يق�سوا يف مواقع احلروب، ومل 

يتفجروا ب�سيارات مفخخة يف 

�سارع ما، ومل ت�سل دماوؤهم يف 

�سراعات عبثية،  اأو منازعات 

وهمية، اإنهم خمتلفون متاما، 

لقد ق�سوا وهم »�سجود«  يف 

اأقرب موقع يكون الإن�سان فيه 

»اأق��رب ما يكون  من خالقه، 

العبد من ربه وهو �ساجد«، 

تلك ه��ي ميتتهم وه���ذا هو 

واأي�����ن؟.. يف  ا�ست�سهادهم، 

ال�تي  الل���ه  بي��وت  بيت م�ن 

اأن ترفع ويذكر  {اأذن اهلل 

فيها ا�سمه}، وم��ت��ى؟.. يف 

�سهر ال�سيام الف�سيل ويف 

املباركة، هكذا  يوم اجلمعة 

هو ا�ست�سهادهم وهكذا التقوا 

بخالقهم، بالفعل اإنهم �سهداء 

خمتلفون، رحلوا غيلًة وغدراً 

يف فعل ل يُقِدم عليه - وهم 

على احلال التي كانوا عليها - 

اإل اأراذل الب�سر، واأقلهم وعياً 

واأكرثهم وح�سية، لذا فهوؤلء 

ال�سهداء نخبة - نح�سبها واهلل 

ح�سيبها - من الذين ل خوف 

عليهم ول هم يحزنون، �سهداء 

ي��رزق��ون، فرحني  عند ربهم 

مبا اأتاهم، نورهم ي�سعى بني 

اأيديهم، فازوا باجلزاء الأوفى 

يف الدارين حيث خلود الدنيا 

بال�سمعة الطيبة والذكراحل�سن 

والرعاية الكاملة وخلود النعيم 

ك����رمي يف جنات  ع��ن��د رب 

ال�سموات والأر�س  عر�سها 

اأُعدت للمتقني ممن اأح�سن اهلل 

خامتتهم واختارهم مكرمني 

منعمني، اآمنني مطمئنني . 

اإن هذه الكوكبة من ال�سهداء 

قدمت لنا من دون اإرادة منها 

عرباً ل تنتهي ودرو�ساً ثمينًة 

ت���زال تتنا�سل �سروحها  ل 

ونتائجها بال توقف، 

ال��دم والدمع  ن��اف��ورة  اإن 

ال��ت��ي ان��ف��ج��رت يف رح���اب 

ال�سادق يف  الإم���ام  م�سجد 

تلك اجلمعة احلزينة كانت 

ال��ذي �سّب يف �سجرة   امل��اء 

الوطن فاينعت وازداد  وحدة 

اخ�سرارها ومتا�سكت جذورها 

فازداد تالحمها، وهكذا تول 

الأنني اإىل عزف �سجّي للحن 

الكويت التي برهنت ول تزال 

اأن  وال��داين  للقا�سي  تربهن 

املحن ل تزيد �سعبها اإل قوة 

ول متنحه �سوى املزيد من 

ال�سالبة . 

اإن مكتب ال�سهيد اليوم وهو 

ينفذ قرار جمل�س الوزراء الذي 

�سدر يف التا�سع والع�سرين من 

لروؤية  املا�سي تقيقا  يونيو 

�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح 

الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه 

اهلل ورع���اه بتكرمي وتخليد  

ال�سهداء ليفخر باأن يوؤدي دوره 

بان�سمام �سهداء م�سجد الإمام 

ال�سادق اإىل �سجالت �سهداء 

بالرعاية  ليحظوا  ال��وط��ن 

والعناية الكاملة التي يقدمها 

مكتب ال�سهيد لل�سهيد وذويه، 

اإىل قوائم  ال�سهداء  فيُ�ساف 

اخللود، وتُدون حيواتهم جمعاً 

ك��ت��ب حيثيات  وت��وث��ي��ق��اً يف 

التي  ي�سدرها  ال�ست�سهاد 

بناء  اإىل  املكتب، بالإ�سافة 

�سرح تذكاري باأ�سماء ال�سهداء 

عند مدخل م�سجد الإمام 

ال�سادق وكذلك م�سروع قرية 

خريية يف اأندوني�سيا، هذا غري 

الرعاية الرتبوية وال�سحية 

والجتماعية  وال��ن��ف�����س��ي��ة 

الأن�سطة  والإ�سكانية وجميع 

املكتب  التي يقدمها  الأخرى 

غالبًا �سمن ر�سالته لذوي 

اأب��ن��اء وزوجة  ال�سهداء م��ن 

اأخ���وة  اأو  واأم���ه���ات  اآب����اء  اأو 

واأخوات.

ال�سهيد وهو  اإن مكتب 

ينه�س مب�سوؤولياته لي�ست�سعر 

حجم الت�سحيات اجلليلة التي 

الكويت ممن  اأب��ن��اء  يقدمها 

الوطن  ق�سوا وهم يخدمون 

اأّي مكان،  اأّي موقع ويف  يف 

الهائلة للوطن  وم��ا القفزة 

برمته فوق جرحه النازف يف 

رحاب م�سجد الإمام ال�سادق 

اإل دليل �ساطع على عمق 

ال��ولء لهذه  النتماء و�سدق 

الأر�س الطيبة املباركة، التي 

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

فاطمة أحمد األمير

مكت�������ب

مكتب الشهيد 

مظلة الخالدين ..
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مل تبخل يوماً على مواطنيها 

والتي ت�ستحق على الدوام 

بالروح والقلب  اأن ن�سيجها 

والنف�س والنفي�س . 

اأم��رين��ا املفدى  اإن كلمة 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

اإىل  اأ�سار فيها  التي  ال�سباح 

ملحمة الرتاحم املذهلة التي 

اأعقبت حادثة النفجار الآثم 

يف رم�سان املا�سي لهي خري 

مثال حلجم التكافل والتعا�سد 

بهما جمتمعنا  ينعم  ال��ت��ي 

مواجهة  بهما يف  ويحتمي 

الفنت ما ظهر منها  مظنات 

وما بطن، فكان مما قال : » 

لقد �سطرمت اأبهى �سور الولء 

والوفاء لوطنكم مبا تليتم 

به من روح وطنية عالية وما 

اأبرزمتوه من حر�س على تعزيز 

الوحدة الوطنية وما ابديتموه 

من مظاهر التعاطف والرتاحم 

اإزاء حادث التفجري الإرهابي 

الآثم يف م�سجد الإمام ال�سادق 

ا�ست�سهاد  اأ�سفر ع��ن  ال��ذي 

واإ���س��اب��ة املئات،  الع�سرات 

واأثبتم بجالء �سالبة املجتمع 

الكويتي ووحدته يف مواجهة 

التكفريي  وال��ف��ك��ر  ال��ع��ن��ف 

ال�سراء  املتطرف وتكاتفه يف 

اأف�سلوا عرب  وال�سراء ولقد 

هذه املواقف الوطنية ال�سامية 

م��ا ك��ان ي��رم��ي اإل��ي��ه مدبرو 

ومنفذو هذه اجلرمية النكراء 

من حماولت يائ�سة و�سلوك 

�سيطاين م�سني لإ�سعال الفتنة 

النعرات و�سق وحدة  واإث��ارة 

الكويتي فُردوا على  املجتمع 

اأعقابهم خا�سئني مدحورين 

لتنت�سر الكويت وتبقى وحدتها 

اأبنائها ع�سية على  ومتا�سك 

النيل منها  ي��ح��اول  ك��ل م��ن 

�سائلني املوىل تعاىل اأن يتغمد 

املوؤمل  �سهداء ه��ذا احل��ادث 

بوا�سع رحمته وي�سكنهم ف�سيح 

جناته واأن مين على امل�سابني 

اإن  ب�سرعة ال�سفاء والعافية« 

هذه الكلمات املعربة احلنونة 

هي البل�سم ال�سايف لكل جروح 

الوطن والرتياق الذي ي�سونها 

يف مواجهة الفنت .
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ال�سهيد ب�سفات  ات�سف 

ح���م���ي���دة ع�����دة ح���ي���ث كان 

بارا  متدينا و�سول لرحمه، 

بوالديه قريبًا منهما ملبياً 

كتوما،  حنونا،  حلاجتهما، 

لأهله ووطنه، �سجاعاً،  وفياً 

حمبوباً وحمرتماً من زمالئه 

واأ�سدقائه، خدوما للجميع، 

ل ي�ستكي منه اأحد اأو يذكره 

ب�سوء، ولذا كان لنباأ ا�ست�سهاده 

اأثر قوي اأورث حزناً عميقاً يف 

قلوب حمبيه.

وقد كانت لل�سهيد قدرات 

اأك��رث من حرفة،  متميزة يف 

فقد كانت له معرفة بالأجهزة 

الكهربائية وامليكانيكية وت�سليح 

بالإ�سافة  الأدوات ال�سحية 

اإىل قدرته يف احل�سابات.

ال�شهيد واملقاومة

ال�سهيد يون�س قد  ك��ان 

اأنهى اخلدمة الع�سكرية  يف 

1990/7/4م ثم ت��زوج قبل 

اأيام قليلة من الغزو العراقي 

الغا�سم لدولة الكويت.

كان للغزو وقع �سديد على 

ت�سغله  فلم  يون�س  ال�سهيد 

حياته الزوجية اجلديدة عن 

واجبه جتاه وطنه وعن اجلهاد 

اأجل  مبا ي�ستطيع عمله من 

تخلي�سه من اأيدي الغزاة.

���س��م��ل��ت مظاهر  وق�����د 

مقاومته للغزو العراقي اجلانب 

املدين واجلانب الع�سكري يف 

حياته وذلك منذ اليوم الأول 

من الغزو وحتى يوم اعتقاله 

يف 1990/9/3م.

الدور املدين

اأن�سطة  لل�سهيد  ك��ان��ت 

م��دن��ي��ة ع����دة يف مواجهة 

املعتدين �سملت:

اأ - تو�سيل امل�ساعدات 

الإن�سانية كالغذاء واملعونات 

املالية اإىل الأ�سر الكويتية.

الن�سرات  ب - ط��ب��اع��ة 

ال��ت��ي ت��ن��دد ب��ال��غ��زو وتث 

ال�سعب الكويتي على ال�سمود 

العراقيني وتوزيعها  ومقاومة 

على الأهايل وذلك عن طريق 

اآلة ت�سوير اأخذها من �سركة 

ول��ه م�ساهمة جادة  وال���ده، 

ت��وزي��ع ن�سرة »ال�سمود«  يف 

اإحدى جهات  التي ت�سدرها 

املقاومة الكويتية وكان مقتنعاً 

اأث��ر كبري  لها  باأنها �سيكون 

يف �سمود اأهل الكويت و�سد 

اأزرهم.

ج� - امل�ساهمة يف اإخراج 

بع�س الأ�سر الكويتية واأ�سحاب 

الظروف احلرجة كالع�سكريني 

ن���وع م���ن ال���رج���ال، ياأبي 

ال�شيم، وينفر من الظلم 

ال��ذل، تربى على  وباأنف 

ال�����ش��ج��اع��ة والإب������اء فلم 

ي�شت�شغ طعم ال�شتعباد. 

للعدوان،  ي�شت�شلم  ومل 

وطن  يف  امل������ول������ود  وه������و 

جمتمع  ويف  م�����ش��ت��ق��ل 

الدميوقراطية  األ�����������������������ف 

ل������ذا حترك  واحل������ري������ة، 

ب��ك��ل ث��ق��ة وه������دوء جتاه 

اإزال���������ة ه�����ذا الح����ت����ال، 

حتى نال �شرف ال�شهادة 

الوطن  ب�������اأن  م���ط���م���ئ���ن���ًا 

اأن ينت�شر. امل��ق��اوم لب��د 

السور

الشهيد
يونس مال الله

س�����الحه 
يف س�ي��ارت�ه 

وتحركاته
يف طي الكتامن
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البالد  اإىل خ��ارج  واملر�سى 

اإثباتات  اإ���س��دار  عن طريق 

ر�سمية  مزورة وهويات ودفاتر 

�سيارات وهمية.

د - جمع اأكيا�س القمامة 

له  املنازل وهو دور  اأمام  من 

اأهميته الكربى حيث اإن عدم 

جمعها والتخل�س منها يوؤدي 

اإىل تكد�سها وانت�سار الأمرا�س 

والأوبئة.

امل�ساركة يف بع�س  ه� - 

املظاهرات ال�سلمية التي توؤكد 

للمحتل رف�س ال�سعب الكويتي 

لهذا الغزو الهمجي.

ال��ع��م��ل يف اجلمعية  و- 

توفر  كانت  التي  التعاونية 

لأه���ايل املنطقة احلاجات 

ال�سرورية وم�ستلزمات احلياة 

ثباتهم  ي�����س��اع��د ع��ل��ى  مم��ا 

و�سمودهم يف اأر�س الوطن.

الدور الع�شكري

التي  اإن املقاومة املدنية 

ال�سهيد برغم  �سارك فيها 

اإل  واأهميتها  اأن�سطتها  تعدد 

اأنها ل متثل اجلانب الرئي�سي 

له فاملقاومة الع�سكرية كانت 

هي ال��دور الأك��رث ب���روزاً يف 

مقاومة املعتدين.

اأن اخل�����ربة  ول������س�����ك 

الع�سكرية التي اكت�سبها اأهلته 

لأن تكون له م�ساهمة فعالة يف 

هذا اجلانب، فال�سهيد ومنذ 

اليوم الأول من الغزو قرر اأن 

يواجه املعتدين، فعندما راأى 

طائرات املعتدين »الهليكوبرت« 

انتابه  ال��وط��ن  جت��وب �سماء 

الغ�سب واحلرقة على وطنه 

م��ك��ان��ه قائاًل:  م���ن  ف��ق��ف��ز 

اإىل  باللواء متوجهاً  �ساألتحق 

البع�س  املع�سكر رغ��م طلب 

منه الرتيث لكنه مل يتمكن 

اإن  اإل��ي��ه حيث  الو�سول  م��ن 

العراقية حا�سرت  ال��ق��وات 

جميع املع�سكرات الكويتية 

ومنعت كل من يحاول الدخول 

اإليها، فرجع اإىل منزله وكله 

ح�سرة لكنه ا�ستطاع اأن يح�سل 

على قطعة �سالح لي�ستخدمها 

يف مواجهة املعتدي يف الوقت 

املنا�سب.

ال���ث���اين من  ال���ي���وم  ويف 

اإىل املقاومة  ال��غ��زو ان�سم 

امل�سلحة يف منطقة كيفان �سد 

ان�سحب  القوات املحتلة ثم 

يف 1990/8/4 م اإىل منزله 

الرميثية  الكائن يف منطقة 

اأخ��رى يف  ليبداأ مب�ساهمات 

العراقية  ال��ق��وات  م��واج��ه��ة 

اإح���دى خاليا  اإىل  فان�سم 

امل��ق��اوم��ة م��ع امل���الزم اأحمد 

وامل����الزم �سالح  ال��دو���س��ري 

اأبل والتي كان لها ارتباط مع 

ب�  امل�سماة  املقاومة  جمموعة 

»25 فرباير« فمن الن�ساطات 

امل�سلحة التي قام بها حر�سه 

على اقتناء الأ�سلحة فقد ذهب 

مع اأخيه يو�سف واآخرين اإىل 

مبنى الدفاع املدين الكائن على 

الدائري ال�ساد�س وا�ستطاعوا 

احل�سول على بع�س الأ�سلحة 

اخلفيفة والر�سا�سات وقاموا 

اأفراد املقاومة  بتوزيعها على 

يف منطقة الرميثية.

اإىل الأ�سلحة  بالإ�سافة 

ال��ت��ي يح�سلون عليها من 

يتم  الذين  العراقيني  اجلنود 

ت�سفيتهم، كما قام ال�سهيد مع 

اأخيه يو�سف باإخفاء كمية من 

الأ�سلحة يف حديقة منزلهم.

و�����س����ارك ال�����س��ه��ي��د يف 

عمليات مقاومة عدة يف �سارع 

ال�ساملية،  عمان  يف منطقة 

يتواجد فيه ع��دد من  حيث 

الع�سكريني العراقيني، وكذلك 

يف الهجوم على خمفر منطقة 

�سباح ال�سامل بالتفاق مع عدد 

لل�سيطرة  املقاومة  من خاليا 

ال�سجناء  وت��خ��ل��ي�����س  ع��ل��ي��ه 

الكويتيني  واملحجوزين م��ن 

والكويتيات يف هذا املخفر.

الهجوم  وا���س��ت��غ��رق ه��ذا 

ن�سف �ساعة تقريباً ا�ستطاعوا 

خاللها اإحباط حماولة اإ�سناد 

عراقية لهذا املخفر ولكن نفاد 

الذخرية ا�سطر اأفراد املقاومة 

اأن ي�ساب  لالن�سحاب دون 

اأحد منهم باأذى.

كان ال�سهيد يحر�س على 

ال�����س��الح يف �سيارته  و���س��ع 

املعتدين  ���س��د  لي�ستخدمه 

متى ما وجد الفر�سة �سانحة 

نارية  اآث��ار لطلقات  ووج��دت 

ك��م��ا حر�س  ���س��ي��ارت��ه  ع��ل��ى 

ال�سهيد على كتمان تركاته 

عن اأقرب النا�س اإليه.

ال�سهيد من منزل  وجعل 

لالجتماعات  عائلته مركزاً 

ات���ص���ف ال��ش��ه��ي��د بصفات 
ح���م���ي���دة ع������دة ح���ي���ث ك���ان 
م��ت��دي��ن��ا وص�����وال لرحمه، 
ب����������ارا   ب����وال����دي����ه، ح���ن���ون���ا، 
كتوما وفيا ألهله ووطنه

شم��ل�ت م��ظ��اه��ر مقاومته 
ل���ل���غ���زو ال����ع����راق����ي اجل���ان���ب 
املدني واجلانب العسكري 
ف��ي حيات�������ه وذل����ك م����نذ 
ال�����ي�����وم األول م�����ن ال���غ���زو 
وح�������ت�������ى ي�����������وم اع����ت����ق����ال����ه 
1990/9/3م  ف�����������ي 
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السور

والتخطيط للعمليات الع�سكرية 

وت�سوير املن�سورات حتى خ�سي 

اأهله لكرثة هذه الجتماعات 

اأن يلحقهم اأذى من العراقيني 

فطلبوا منه اأن ينتقل اإىل مكان 

اآخر.

ال�سهيد  وم����ع اه��ت��م��ام 

ب��الج��ت��م��اع��ات لأهميتها 

للتنظيم  و�����س����رورت����ه����ا 

والتخطيط كان يقول »يجب 

تقليل الجتماعات وتكثري 

الأعمال«.

الذي  اأن اجل��ه��د  ل���س��ك 

بذله ال�سهيد يون�س مال اهلل 

كان موؤثراً يف مقاومة الغادرين 

ب�سقيه املدين والع�سكري.

فهذه الأن�سطة التي تركزت 

من  يف �سهر واحد وتديداً 

يوم الغزو الغا�سم، وحتى يوم 

1990/9/3م،  اعتقاله يف 

للوطن  ال�سهيد  ت��وؤك��د وف��اء 

وبذله اأق�سى ما ميكن ودفاعه 

امل�ستميت لتخلي�س الوطن من 

ال��غ��زاة، وب�سبب هذه  اأي���دي 

اأقاربه  املكثفة كان  الأن�سطة 

العراقيني  يخ�سون عليه من 

فكثرياً ما كان ي�ستدعيه خال 

وال���ده وع��م��ه ويلحون عليه 

الأن�سطة  بالتوقف عن تلك 

ل��ك��رثة ع��دد املعتدين ولأنه 

ال�سهل مقاومتهم  لي�س من 

ل��ك��ن��ه وحلبه  وم��واج��ه��ت��ه��م 

ال�سديد لوطنه وحر�سه على 

ب���الده مل  م��ن  املعتدي  ط��رد 

ال��ت��ح��ذي��رات جتد  تلك  تكن 

واأنه  اأذن��ا م�سغية وبخا�سة 

ياأبه باملوت بل كان  مل يكن 

ال�سهادة، لقد كانت  يتمنى 

ل��دي��ه فر�سة ذهبية لينجو 

الغا�سبني ويغادر  من وط��اأة 

اآمن عندما  اإىل مكان  وطنه 

اأ�سدقائه  ل��ه بع�س  اأح�سر 

ت�سريحاً ر�سمياً من ال�سفارة 

البحرينية يثبت باأنه بحريني 

يغادر  اأن  وباإمكانه  اجلن�سية 

اأي عوائق لكنه رف�س  دون 

ذلك العر�س واأ�سر على البقاء 

املعتدين،  الكويت ملقاومة  يف 

ل�سك اأن ال�سهيد كان يعرف 

النتائج اخلطرة لهذه املقاومة 

ف���الإع���دام ك���ان ع��ق��وب��ة من 

التي تندد  املن�سورات  يحمل 

باحتاللهم فكيف مبن يحمل 

ال�سالح ويحاربهم.

ظروف العتقال

كان ال�سهيد يون�س خمتبئاً 

يف منطقة �سباح ال�سامل لإدارة 

اأن�سطته �سد القوات العراقية 

لكنه يف 1990/9/3 م عادل 

اإىل منزله.

ويف وقت الظهرية داهمت 

جمموعة من اجلي�س اجلمهوري 

املنزل و�ساألوا عن يون�س بال�سم 

مما يدل على اأنه كان مطلوباً 

واأخرجوا الن�ساء والأطفال من 

املنزل واأخذوا يون�س و�سقيقه 

يو�سف معهما، وعند التفتي�س 

عرثوا على �سالح ومن�سورات 

واآل���ة ت�سوير و���س��ور ل�سمو 

ل�سفرات  البالد ورم��وز  اأمري 

ومذكرات تدريب على ال�سالح، 

وكان مع العراقيني �ساب كويتي 

بدت عليه اآثار التعذيب رمبا 

كان هو الذي دلهم على منزل 

يون�س و�سقيقه فقد كان من 

�سمن جمموعة املقاومة التي 

ينتمي اإليها يون�س وقد اعتقله 

ال��ع��راق��ي��ون وع��ذب��وه فرمبا 

ال�سديد  التعذيب  ق��ام تت 

بالعرتاف على يون�س و�سقيقه 

واآخرين.

يون�س  ال��ع��راق��ي��ون  اق��ت��اد 

و�سقيقه يو�سف معهم وقالوا 

ب��اأن��ه��م �سيقومون  ل��ذوي��ه��م 

بالتحقيق معهما ثم يعيدونهما 

بعد �ساعة ولكن لحظ الأهل 

العنيفة عند  م��ن الطريقة 

اعتقالهما واإحاطة اجلنود بهما 

اأن الأمر لي�س كذلك، واأ�سرت 

والدتهما اأن تذهب مع ابنيها 

العراقيني  اإهانة  بالرغم من 

اإحل��اح �سديد  لها لكنها بعد 

ال��ذي بني  ابنها يو�سف  م��ن 

اأن ذهابها معهما �سي�سرهما 

ولن يفيدهما �سيئاً، وافقت 

على الرجوع مكرهة ثم اأبلغت 

اأن ولديها لن  الأ�سرة مبرارة 

يعودا.

اعتقل ال�سقيقان يف مدر�سة 

اأم �سليم الأن�سارية يف منطقة 

�سلوى ويف اآخر النهار من يوم 

العتقال ات�سل يو�سف �سقيق 

يون�س بن�سيبهما جمال ال�سطي 

وطماأنه عن حالهما ولكن كانت 

املكاملة ق�سرية جداً فلم يتمكن 

من اأخذ اأي تفا�سيل عنه وعن 

�سقيقه.

ك��ان��ت ه��ن��اك حم���اولت 

���س��راح يون�س  ع��دة لإط���الق 

ويو�سف فقد قامت منى ملك 

ب��ال��ذه��اب يف  زوج���ة يو�سف 

اليوم الثاين من العتقال مع 

اإىل مقر  والدتهما وجدتهما 

الباب دخلت  العتقال وعند 

الأم واجلدة باعتبار  اأعمارهما 

ب��ي��ن��م��ا ظ��ل��ت م��ن��ى م��ل��ك يف 

تنتظرهما فقد ترق  اخل��ارج 

قلوب العراقيني عند روؤيتهما 

���س��راح الأخوين.  ويطلقون 

العراقي لالأم  ال�سابط  �سمح 

واجلدة مبقابلة يون�س ويو�سف 

مدة ن�سف �ساعة تقريباً لكنه 

كان لقاء حزيناً فقد لحظت 

اأن ابنيها يعانيان ب�سبب  الأم 

ك��������ان ال����ش����ه����ي����د ي���ح���رص 
ع��ل��ى وض����ع ال���س���اح في 
س�����ي�����ارت�����ه ل���ي���س���ت���خ���دم���ه 
ض����د امل���ع���ت���دي���ن م���ت���ى ما 
وج�����د ال���ف���رص���ة سانحة

اق��ت��اد ال��ع��راق��ي��ون يونس 
وش�����ق�����ي�����ق�����������ه ي���������وس�������������������ف 
م��ع��ه��م وزع���م���وا لذويهم 
ب��������أن��������ه��������م س������ي������ق������وم������ون 
ب���ال���ت���ح���ق���ي���ق م���ع���ه���م���ا ثم 
ي��ع��ي��دون��ه��م��ا ب��ع��د ساعة
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التعذيب الذي حلق بهما.

وبعد املقابلة رجعت منى 

املنزل  اإىل  والأم  واجل����دة 

وان���ت���اب الأم ح���زن �سديد 

واأخذت تبكي بكاء حاراً وخيم 

احلزن على الأ�سرة ثم ذهبت 

الثالث  ال��ي��وم  منى ملك يف 

اإىلاملعتقل وطلبت مقابلتهما 

لكن ال�سابط العراقي اأخربها 

اأخرى  اإىل جهة  اأن��ه نقلهما 

ف�ساألته عن هذه اجلهة فرف�س 

اإبالغها بذلك مربراً اإن اإخباره 

اإعدامه كما  اإىل  لها �سيوؤدي 

اأخذ  باملعتقلني ثم  اأنه ي�سر 

بالبحث  ذوو يون�س ويو�سف 

اأم��اك��ن ع��دة مثل  عنهما يف 

خمفر الرميثية وخمفر �سلوى 

و�سجن الأحداث وق�سر نايف 

اإىل ذه���اب منى  ب��الإ���س��اف��ة 

ملك اليومي ملكان اعتقالهما 

الرئي�سي لكن دون جدوى، ويف 

اإحدى املرات �ساألها ال�سابط 

العراقي امل�سوؤول يف مدر�سة اأم 

�سليم هل زوجها »الأ�سلع« اأو 

ذو ال�سعر مما يفهم باأنه لديه 

معلومات عنهما فطلبت منه 

اأن ي�ساعدها فوافق ب�سرط 

واأدوات  اأم���واًل  له  اأن تقدم 

كهربائية فاأح�سرت له ما طلبه 

لكنها مل ت�سل معه اإىل نتيجة 

اإيجابية، وقام اأي�ساً ن�سيبهما 

ج��م��ال ال�سطي مبحاولت 

خمتلفة من جهته عن طريق 

اأحد الفل�سطينيني الذي اأو�سله 

اأف���راد املخابرات  اأح��د  اإىل 

العراقية ولكن ه��ذا املخرب 

بعد التحري اأخرب جمال اأنه 

ل ي�ستطيع اأن يفعل �سيئاً لأن 

اإىل ح�سن  ملفيهما قد رفعا 

املجيد ب�سبب اآلت الت�سوير 

والأ�سلحة وتهم اأخرى.

اأخبار  وبعد ف��رتة و�سلت 

باأنه  يون�س  ال�سهيد  اأ�سرة  اإىل 

و�سقيقه معتقالن يف مطافئ 

اجلهراء وذلك عن طريق �ساب 

كويتي كان معتقاًل يف هذا املكان 

واأفرج عنه، كما اأفاد اأي�ساً باأنه 

مت ع��زل يو�سف ع��ن �سقيقه 

يون�س واأنه �سدر حكم بالإعدام 

�سد يون�س ومت نقل اأخيه يو�سف 

اإىل اأحد �سجون بغداد.

ظروف ال�شت�شهاد

بلهجة  يتكلم  ات�سل رجل 

باأ�سرة يون�س يف يوم  كويتية 

1990/10/6 واأخربهم باأنه 
الغد �سيكون لكم زيارة  يف 

لولديكما فا�ستعدوا ففرحت 

الأ�سرة بهذا اخلرب ولكن هذا 

اخلرب مل يكن �سوى �سخرية 

وا�ستهزاء بهذه الأ�سرة املكلومة 

بفقد ولديها، وزيادة يف اآلمها 

املوافق  الغد  وذل��ك لأن��ه يف 

1990/10/7م بينما كانت 
اأ���س��رة يو�سف تتوقع زيارة 

يح�سره  بيون�س  اإذ  ولديها 

العراقيون يف فجر هذا اليوم 

يف ال�ساعة اخلام�سة �سباحاً 

اإع��دام��ه بر�سا�سة يف  ويتم 

راأ�سه عند باب املنزل لي�سقط 

الأ�سرة  جثة هامدة وت�سمع 

�سوت اإطالق النار كما ت�سمع 

الباب  على  ���س��دي��داً  ط��رق��اً 

وتخرج منى ملك لرتى جثته 

وت��خ��رج زوجة  الأر����س  على 

يون�س ووالدته وتتعرفان عليه 

ويرتفع بكاء الن�سوة عليه.

بالهالل  اأ�سرته  وات�سلت 

الأحمر الذي اعتذر عن نقل 

اجلثة قبل ا�ستخراج ت�سريح 

ف��ذه��ب بع�س  امل��خ��ف��ر  م���ن 

امل��خ��ف��ر حيث  اإىل  م��ع��ارف��ه 

اأخذ العراقيون يحققون معهم 

له  باأ�سئلة خمتلفة مثل هل 

اأعداء وهل راأوا القاتل، وهل 

اأخ��ربك��م ب�سيء قبل وفاته 

الأ�سئلة وكاأنهم  وغريها من 

اأنهم هم  مع  ل يعلمون �سيئاً 

اأعطوهم  ث��م  ق��ت��ل��وه،  ال��ذي��ن 

الت�سريح ومت نقل يون�س اإىل 

م�ست�سفى مبارك حيث �سدرت 

�سورة �سهادة بوفاته وحيث مت 

غ�سله، ودفنه.

ال�سهيد يون�س  رحم اهلل 

حممد مال اهلل رحمة وا�سعة 

واأ�سكنه ف�سيح جناته

من كتاب حيثيات ال�ست�سهاد 

اأح��م��د احل�سن،  ال��راب��ع د.  اجل��زء 

د.�سعود الع�سفور

اتصل رجل يتكلم بلهج��ة 
ك�����وي��ت��ي��������ة ب���أس���رة يونس 
 1990/10/6 في يوم 
وأخ�������ب�������ره�������م ب�������أن�������ه ف���ي 
ال���������غ���������د س�������ي�������ك�������ون ل����ك����م 
زي�����������������������ارة ل������ول������دي������ك������م������ا 
ف������اس������ت������ع������دوا ف����ف����رح����ت 
األس���������������رة ب�������ه�������ذا اخل����ب����ر
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العمل  قيمة  اكت�شاب   1990 العام  العراقي  الغزو  لكارثة  اخل�شب  البطن  التي طرحها  الكثرية  ال��درو���س  بني  من 

اأدق مرحلة خربوها يف تاريخهم. فمثلما هو معروف،  ومعناه لدى الكويتيني بعدا مغايرا وهم يخو�شون يف مياه 

تنظيمي يف  ف���راغ  وج���ود  ث��م  وم��ن  ال�شرعية،  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  بغياب  ل��اح��ت��ال  ال��ف��وري��ة  النتائج  اإح���دى  متثلت 

املجتمعية  التنظيمات  بو�شاطة  الفراغ  ف�شرعان ما جرى ملء ذلك  تدم طويا،  تلك احلالة مل  اأن  املجتمع. غري 

التنظيمات  ه��ذه  تولت  حيث  التطوعية.  اللجان  وبع�س  وامل�شاجد  وال��دي��وان��ي��ات  التعاونية  كاجلمعيات  الأه��ل��ي��ة 

ال�ش��وؤون  اإدارة  م�ن  باه��ر  بنج��اح  ومتكن��ت  والأح��ي��������اء  املناط��ق  م�شت�وى  عل�ى  ون�ش�ط��ت  امله���ام،  بكل  القيام  ع��بء 

الأفراد. بني  نظريه  قل  ومتا�شك  متوهجة  وطنية  ب��روح  ذل��ك  يف  مدعومة  وال�شحي��ة  والجتم��اعي��ة  القت�ش�����ادية 

بعيدا عن الكارثة  وقريبا من دروسها في

العم�ل ومعناه
منصور مبارك
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اإن انخراط الكويتيني جميعا 

يف ع�سيان م��دين ورف�سهم 

التعامل  اأ�سكال  لأي �سكل من 

مع املحتل، ف�سال عن توقف 

حركة امل�سارف وانخفا�س قيمة 

العملة الكويتية ب�سبب م�ساواة 

املحتل لها بالعملة العراقية 

املتهاوية القيمة، كل ذلك جعل 

ال�سباب  الكويتيني وبخا�سة 

منهم ي�سعون اإىل اإيجاد م�سادر 

ل��ل��رزق ع��رب الأع���م���ال احلرة 

واليدوية. مما �سكل انقالبا 

العمل ومعناه لدى  يف مفهوم 

الكويتيني. الذين عملوا منذ بدء 

الحتالل يف كافة املهن اليدوية 

واخلدمية، وبع�سها مل يدر يف 

خلد اأحد اأنهم �سيقدمون على 

ال�ستغال بها، كاأعمال التنظيف 

وغريها.

ال�������س���وؤال الذي  اأن  غ���ري 

اأعوام  الذهن بعد  اإىل  يتبادر 

م��ن ه���ذه ال��ك��ارث��ة: م��ا الذي 

العمل ومعناه يف  اأ�ساب قيمة 

وللحق،  ؟  الكويتي  املجتمع 

للغاية  فاإن هذا �سوؤال �سائك 

وتتداخل فيه عوامل متباينة، 

كما اأن الإجابة عنه تتنوع بتنوع 

املنظور الذي يتبناه املرء جتاه 

العمل بو�سفه ظاهرة  مفهوم 

ال�سجر  اإن�سانية. ولكن فكرة 

وامللل وارتباط العمل باحلاجة 

النف�سية لالإن�سان ت�سكل يف 

نظرنا مدخال مهما ملقاربة 

الإ�سكالية املرتبطة بالعمل، 

بالظروف  الأمر يرتبط  وذلك 

املو�سوعية املحيطة بالإن�سان.

وبدون اأدنى �سك تتل فكرة 

ال�سجر وامللل عند ممار�سة 

العمل دورا جوهريا، وتدد 

الإن�سان  اإىل مدى كبري موقع 

وموقفه احل�ساري، ف�سال عن 

قدرته على التاأقلم مع تولت 

احلياة ذاتها. ولكي ندلل على 

ذلك، ن�ستاأذن القارىء يف �سرد 

ن��راه��ا مدخال  رواي���ة واقعية 

منا�سبا لهذه الفكرة. وتتلخ�س 

الأ�سخا�س يف  اأح��د  يف عمل 

م�سلحة الربيد، وكانت وظيفته 

يف جتهيز اأكيا�س الربيد ونقلها 

وك��ان عمله  م��ن موقع لآخ���ر، 

يت�سمن نقل عدة اأكيا�س مليئة 

ي��وم��ي��ا. وبطريقة  بالر�سائل 

روتينية رتيبة ياأخذ هذا الرجل 

الأكيا�س عينها ليفرغها ويعود 

بها. وبعد ف��رتة طويلة �سعر 

بامللل وال�سجر، واأح�ّس ب�سعور 

ب��ال��الج��دوى والكتئاب،  ط��اغ 

فاأ�سبح  عمله على الرغم من 

�سهولته م�سنيا وم��وؤمل��ا لي�س 

له  مبقدوره مكابدته ول قبل 

به.

ويف اأحد الأيام، واأثناء نقله 

لالأكيا�س اعرتاه �سعور طاغ يف 

ل جدوى من وجوده الإن�ساين. 

الرغم من كونه متدينا  وعلى 

ومتم�سكا باأهداب الف�سيلة اإل 

اأنه اأقدم على فعل يفتقد اإىل 

اأدنى درجات ال�سلوك الأخالقي 

الر�سائل  اأكيا�س  بقيامه برمي 

يف ال�سارع لتتطاير كالري�س يف 

الهواء. لقد كانت تلك اجلرمية 

الإن�ساين لهذا  حلظة النهيار 

الرجل. وبالطبع، فاإن م�سري 

كثريين قد قذف به اإىل الريح، 

العوملة  انفجار  فالر�سائل قبل 

الت�سالية كانت القناة الوحيدة 

النا�س ببع�سها  اأم���ور  ل��رب��ط 

! ولكن رج��ل الربيد  البع�س 

امل�سكني كانت م�سكلته تتلخ�س 

اأن��ه �سينفق �سني  يف اعتقاده 

العمل  عمره وه��و يقوم بهذا 

تب�سرا  اأن  وعجزت عيناه عن 

نهاية ملا يقوم به من تكرار ممل 

وم�سجر، فهو على يقني من اأن 

اأكيا�س الربيد يف انتظاره يومياً، 

واأنه يعي�س احلياة البائ�سة عينها 

كل يوم.

اإن و�سع رج��ل الربيد يف 

اإىل ح��د كبري  ال��ع��م��ل ي�سبه 

���س��ي��زي��ف. وفحوى  اأ���س��ط��ورة 

الأ���س��ط��ورة الإغريقية  ه���ذه 

اأ�سدرت  ؛  ك��ال��ت��ايل  ي��ج��ري 

الآل��ه��ة حكما ع��ل��ى �سيزيف 

اإىل قمة  ب��اأن يدحرج �سخرة 

جبل، وحينما تبلغ القمة تعود 

ال�سخرة لتتدحرج اإىل ال�سفح. 

وهنا يبداأ �سيزيف بدحرجتها 

مرة اأخرى لالأعلى قبل اأن تعود 

اأخ���رى. ويلقي  م��رة  لل�سقوط 

الفرن�سي  الفيل�سوف والأدي��ب 
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األبري كامو يف كتابه »اأ�سطورة 

ال�سوء على   1942 اأودي���ب« 

البعد الأخالقي ملوقف الآلهة، 

فيذهب اإىل القول باأنها كانت 

حكيمة لأن العمل العبثي متى 

اإىل  اأبديا فاإنه يتحول  ما كان 

اأ�سنع عقوبة يكابدها الإن�سان، 

وي�����س��دد ك��ام��و: »ل��ق��د حكمت 

الآلهة على �سيزيف اأن يدحرج 

ال�سخرة ب�سكل اأبدي اإىل قمة 

اجلبل لت�سقط مرة اأخرى اإىل 

ال�سفح ب�سبب وزنها. فقد فكرت 

الآلهة اأنه لي�ست هناك طريقة 

اأكرث ب�ساعة من العمل العبثي 

الذي ل طائل منه« .

ن�ستخل�س  اأن  وبو�سعنا 

حكمة بليغة من هذه الأ�سطورة؛ 

تتمثل يف �سرورة روؤيتنا بع�سا 

امل��زاي��ا فيما نقوم به من  من 

عمل. ولذلك لي�س من املبالغة 

العلة يف  اإن  القول  يف �سيء، 

انهيار رجل الربيد التع�س كان 

اأطلق  لو  اإذ  افتقاده للخيال. 

خلياله العنان، و فكر يف الكيفية 

التي  الر�سائل  توؤثر فيها  التي 

اأكيا�س الربيد على  تت�سمنها 

حياة النا�س وم�سائرهم، لكان 

بو�سعه اإدراك الأهمية الكربى 

التي ينطوي عليها عمله. وكان 

مبقدوره تخيل ر�سالة واحدة 

اإىل عائلته  ابن  كالتي ير�سلها 

اإليهم بعد طول  ال��ع��ودة  بغية 

اغرتاب، اأو ر�سالة زوج يبحث 

العي�س بعيدا عن  ع��ن لقمة 

زوجته واأولده يبث فيها �سوقه 

اأو رمب��ا ر�سالة حب  وحنينه، 

م��ن عا�سق ملع�سوقته فرقت 

باإمكان  امل�سافات. كان  بينهما 

التفكري  امل�سكني  رجل الربيد 

اأخفق يف  يف ذل��ك كله ولكنه 

ذلك، فقد ا�ستوىل عليه ال�سجر 

ومل تعد عيناه وعقله يب�سرون 

�سوى اأكدا�س لتنتهي من اأكيا�س 

الربيد.

اإن العمل ميثل لالإن�سان 

����س���رورة ق�����س��وى، وق���د قال 

اميانويل كانط اأحد اأبرز منظري 

فل�سفة الأخالق اإن الب�سر هم 

احليوانات الوحيدة التي لديها 

حاجة وجودية للعمل. اإذ بدون 

العمل فاإن الب�سر �سيقتلهم امللل، 

فالعمل ي�سخ يف حياتهم ال�سعور 

باأن  بالر�ساء. ويحاجج كانط 

اأن يقوم  له  الرتفيه ل ميكن 

بهذه املهمة على املدى الأبعد، 

وي�ستطرد باأن الرجل اأو املراأة 

اللذين مي��الآن حياتهما فقط 

باللهو �سرعان م��ا يتملكهما 

�سعور بفقدان احلياة. وهذا 

الأمر غري منبت ال�سلة بالقيم 

التي نرزح تت  ال�ستهالكية 

وطاأتها راهنا، فاملرء �سي�سعر 

اأن ينجز عمله  بالر�سا بعد 

ولي�س يف منعه عن القيام باأي 

الوحيدة  الأداة  عمل، لأنه هو 

اأن  الب�سر من  التي متكن قوة 

تتج�سد ومتار�س. وعلى الرغم 

من وجاهة ما يطرحه كانط 

اإل اأن الأعمال جميعها لي�ست 

اأن  بال�سرورة ذات معنى كما 

امللل ويبعث على  اأغلبها يثري 

ال�سجر يف اأوقات كثرية .

الدرا�سات  اإح���دى  وت��دل��ل 

اأكرث  الأم��ر، فهناك  على ذلك 

الأمريكيني  من ثلث عينة من 

خ��الل درا���س��ة ذائ��ع��ة ال�سيت 

2005 كان من  العام  اأجريت 

اأبرز معطياتها اأن غالبية من مت 

ا�ستطالع راأيهم مل يكن لديهم 

–يف احلقيقة– الكثري من العمل 
بالتقدير  اأنهم مل يحظوا  اأو 

املنا�سب يف عملهم . وذلك اأمر 

ق��در كبري من الأهمية،  على 

امللل لي�س  اأن  اإىل  فهو ي�سري 

امل�سكلة الكربى يف بيئة العمل 

اأو اأنه يتفوق على م�ساكل اأخرى 

كال�سغوط والتوتر وغريهما. 

ولكن تلك الدرا�سة تقدم م�سكلة 

كبرية اأخرى تتمثل يف الكيفية 

التي يتواءم معها الكثريون يف 

عدم قيامهم باأي عمل ؟ وكيف 

مبقدور هوؤلء تمل عدم القيام 

ب�سيء ما يوما بعد يوم؟ ومع 

امل��ل��ل غ��ري ذات  يتبدى  ذل���ك، 

اأهمية يف الأيام التي تخلو من 

عمل، بل على النقي�س من ذلك 

ينبثق من عبء العمل الكبري. 

ومع ذلك فاإن امللل هو م�سكلة 

العمل  لي�ست مرتبطة بحجم 

اأم �سغريا، ولكنه  اأك��ان كبريا 

بالأحرى يف �سراع املرء من اأجل 

اإيجاد معنى للعمل الذي يقوم 

به، ويف اللحظة التي يكون فيها 

املرء عاجزا عن العثور على هذا 

اإىل  الزمن يتحول  املعنى فاإن 

عبء ثقيل.

اإن  اأحدهم ذات مرة  قال 

اأطول  تبدو  الأيام كانت  بع�س 

الأخ���رى. وبع�سها كانت  م��ن 

ل�سوء  يومان معا.  اأنها  لو  كما 

لي�ست  الأي���ام  اأن تلك  احل��ظ 

الأ�سبوعية. فقد كان  الإجازة 

يوما الأحد وال�سبت ميران يف 

ن�سف الزمن لأيام الأ�سبوع التي 

نعمل فيها. وبكلمة اأخرى، بع�س 

الأ�سابيع م��رت وكاأننا عملنا 

ع�سرة اأيام متوا�سلة وكان لدينا 

يوم وحيد للراحة.

هوؤلء النا�س كانوا يعملون 

ولكنهم بالكاد متكنوا من العثور 

على املعنى املفرت�س اأن يت�سمنه 

الوجودية  اإن احلاجة  العمل. 

التقاطها ل  اأراد كانط  التي 

بالعمل ت��دي��دا ولكن  تتعلق 

بالن�سبة للعمل. فالعمل من 

املمكن اأن يكون ذا معنى ولكنه 

اأي�ساً ممكن اأن يكون النقي�س. 

بل اإن املرء مبقدوره القول اإن 

ما قد يكون ذو معنى ميكن بكل 

حق اأن يكون خاليا من املعنى. 

اإن احلاجة اإىل املعنى هي حاجة 

اإن�سانية جوهرية، والعمل هو 

الرئي�سة لهذا  اإحدى امل�سادر 

فاإن  اآخر،  املعنى. ومن جانب 

العمل دون معنى ميكن اأن يكون 

�سبيها بالعذاب.
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الوحدة الوطنية مطلب قيمي
د. عصام عبداللطيف الفليج

م�سطلح  ن�سمع  م��ا  ك��ث��ريا 

يتكرر  ال��وط��ن��ي��ة«  »ال����وح����دة 

بني  خ���اليف  م��وق��ف  اأي  ع��ن��د 

لتجاوز  رغبة  املجتمع،  فئات 

وقرع  التفاق،  نحو  الختالف 

التمادي  عند  الإن����ذار  ج��ر���س 

يف الخ��ت��الف ال��ذي ق��د ي�سر 

واملجتمع  ال���وط���ن  مب�����س��ل��ح��ة 

ككل.

»الوطنية«  م�سطلح  ولعل 

يعد م�سطلحا معا�سرا، اإل اأن 

»الوطنية« بذاتها ل تعد مفهوما 

الوطن  اإىل  فالنتماء  جديدا، 

فيها  فطرية،  ق�سية  والأر����س 

وروحي  وعقلي  وجداين  جانب 

ول  واأخالقي،  وقيمي  و�سرعي 

اأبالغ اإن قلت كيميائي، وينعك�س 

ذلك كله يف اجلانب »ال�سلوكي«، 

�سبق،  ما  كل  على  ينبني  الذي 

الرتبوي  اجل��ان��ب  اإىل  اإ�سافة 

والبيئي والإعالمي .

اأن جتد  غرابة  فال   .. لذا 

جميع  بها  يتغنى  »ال��وط��ن��ي��ة« 

من  املتنوعة  املجتمع  اأط��ي��اف 

واأديان ومذاهب  قبائل وعوائل 

واأعراق وطوائف .. وغري ذلك، 

وحتى من الت�سنيف الجتماعي 

فمن  والق��ت�����س��ادي،  والطبقي 

كان يف الوطن منذ عدة قرون، 

ب�سع  من  الوطن  ك��ان يف  وم��ن 

�سنوات، جتدهم �سواء يف حب 

املقيمني  بع�س  وحتى  الوطن، 

روح  فيهم  جتد  الوافدين،  من 

لهذه  والولء واحلب  »الوطنية« 

الأر�س، ملا مل�سوه فيها من ح�سن 

وحرية  ب�سخاء،  وعطاء  تعامل 

بال حدود. ول مزايدة يف حب 

انعدام  م��ن خ��الل  اإل  ال��وط��ن، 

ال�سلوك الإيجابي جتاهه .

ومع تعدد امل�سارب واملوارد 

ومع  ال��وط��ن،  ل��ذل��ك  الب�سرية 

تنوع الثقافات والتعليم والرتبية 

اأن  الطبيعي  فمن  والتن�ساأة، 

تكون هناك اختالفات بينهم يف 

ويحددها  يحكمها  جم��ال،  كل 

وتلزمها  والأع����راف،  ال��ق��ان��ون 

والتن�سئة  ال��رتب��ي��ة  وت��وؤدب��ه��ا 

الإخوة  كان  ف��اإذا  الجتماعية. 

يختلفون،  ال��واح��د  البيت  يف 

هناك  تكون  اأن  الطبيعي  فمن 

ويكون  الب�سر،  بني  اختالفات 

الخ���ت���الف يف ال������راأي اأم����راً 

�سحياً اإذا كان من باب الت�ساور 

على  التاأكيد  م��ع  والتنا�سح، 

اإخال�س النية ل�سالح اجلميع .

وللخروج من هذه املتاهات 

الإن�������س���ان���ي���ة، والخ���ت���الف���ات 

ال��ب�����س��ري��ة، ول���الب���ت���ع���اد عن 

التع�سب  عن  الناجتة  امل�ساكل 

»الوحدة  م�سطلح  ظهر  للفئة، 

الراقي  املعنى  ذلك  الوطنية«، 

اأفراد  جميع  حوله  يلتف  الذي 

الختالفات  متجاوزين  الوطن، 

م�سلحة  مقدمني  والنتماءات، 

الوطن .

ومن اللطيف اأن هذا الأمر 

متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية 

الغراء، فالولء الطبيعي للوطن 

هو  الدين  وه��ذا  للدين،  مقدم 

من اأطلق الولء لالأر�س والوطن 

وبالتاأكيد  لهما،  واحرتاما  وفاء 

مبا ل يخالف ال�سرع .

النبي  ل�سان  على  جاء  وقد 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

املكرمة  مكة  من  خ��رج  عندما 

مهاجرا اإىل املدينة املنورة : »ما 

اأطيبك من بلد، وما اأحبك من 

اأخرجوين  اأن قومي  ولول  بلد، 

منك، ما �سكنت غريك«، وهذا 

والوطن  الأر���س  حب  اأن  يوؤكد 

اأمر فطري .

الأر�س  اإىل  النتماء  وك��ذا 

اأمر طبيعي و�سروري،  والوطن 

يحقق  الذي  هو  النتماء  فهذا 

ال�ستمرارية والبقاء، وهو الذي 

الوجود  عن  الدفاع  اإىل  يدفع 

النبي  لقول  م�سداقاً  واحلياة، 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم : 

»من قتل دون اأر�سه فهو �سهيد«، 

ا�ستدللت  من  ذل��ك  بعد  فما 

على تقدمي النتماء اإىل الأر�س 

على امل�سالح الأخرى ؟!

وقد امتالأت ال�سرية النبوية 

الإ�سالمي  والتاريخ  ال�سريفة 

اأهمية  ت��وث��ق  ك��ث��رية  ب��اأح��داث 

مبفهومها  الوطنية«  »ال��وح��دة 

الإيجابي، والتي تتاج منا اإىل 

تب�سر وتدبر ل�ستخراج الفوائد 

منها، فما اأحوجنا يف هذا الزمن 

على  املفهوم  ه��ذا  تفعيل  اإىل 

اختالفات  و�سط  الواقع،  اأر�س 

ف��ك��ري��ة وع��ق��ائ��دي��ة، وم���ا بني 

وخالفات  ع��امل��ي��ة،  �سيا�سات 

املزيد  اإىل  منا  تتاج  دول��ي��ة، 

الوطنية،  والوحدة  اليقظة  من 

منطلقني من اأ�سول �سرعية .

اإن »الوحدة الوطنية« مطلب 

ال�سرع  دعمه  قيمي،  اأخالقي 

واملنطق،  وال��ع��ق��ل  وال��ق��ان��ون 

نلتف حول هذا  اأن  بنا  وح��ري 

العام  ال�سالح  فيه  مبا  الوطن 

لالأر�س والب�سر، مبا ل يخالف 

التي  الوحدة هي  الدين، وهذه 

تدفعنا للعمل والإجناز، والإبقاء 

على هذا الوطن ينب�س، ما دام 

فينا عرق ينب�س .

اأ�ساأل اهلل اأن يجمعنا جميعاً 

على حمبته وطاعته، وحب هذه 

الأر�س والولء لها طاعة وخريا 

يزيلها  ل  وح�����س��ة  ال��ق��ل��ب  »يف 

ل  حزن  وفيه  باهلل،  الأن�س  اإل 

مبعرفته  ال�����س��رور  اإل  يذهبه 

ل  قلق  وفيه  معاملته،  و�سدق 

ي�سكنه اإل الجتماع عليه«.
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لقد كان ر�سي اهلل عنه 

واإماماً  ال�سجاعة،  علما يف 

ال��ب��الغ��ة والف�ساحة،  يف 

ال�سبق  واحلائز على ق�سب 

يف اخلطابة. حديثه عذب، 

ق��ال هز  اإذا  وكالمه ج��زل، 

املنابر وحرك امل�ساعر واأيقظ 

ال�سمائر، واإن تو�سط ال�ساحة 

امل���ب���ارزة والنزال  وط��ال��ب 

اأمامه  وت��راج��ع��ت  ت��اأخ��رت 

الأبطال، ومن منا ل يذكر 

موقفه وارجت��ازه يوم خيرب 

وما اأدراك ما يوم خيرب حيث 

قال:

اأنا الذي �شمتني اأمي حيدرة

كليث غابات كريه املنظرة

وق�سة ذلك: اأن اأمه ر�سي 

اهلل عنها �سمته يوم ولدته 

اأ�سد بن  اأبيها  با�سم  اأ�سداً، 

ها�سم، وكان اأبوه اأبو طالب 

يومئذ غائباً، فلما عاد مل 

يعجبه ه��ذا ال�سم و�سماه 

علياً. ومن كناه التي ُعرف بها 

ر�سي اهلل عنه: اأبو احل�سنني، 

ووالد ال�سبطني، واأبو تراب، 

اإليه،  اأحب كناه  وكانت من 

بها،  ن��ودي  اإذا  وك��ان يفرح 

وذلك لأن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم هو الذي كناه 

بها يف ق�سة معروفة يف كتب 

ال�سري، عندما وجده نائما يف 

به تراب  امل�سجد وقد علق 

امل�سجد فاأخذ يوقظه ويناديه 

قم يا اأبا تراب.

ال���ذي و�سعته هذه  اإن 

الأم النبيلة، ثم �سب يف بيت 

النبوة، وترعرع يف بيت ابن 

عمه �سلى اهلل عليه و�سلم، 

ورع��اي��ة �سيدة من �سادات 

ال�سريفة  ال�سيدة  قري�س 

الفا�سلة اأم املوؤمنني خديجة 

بنت خويلد ر�سي اهلل عنها، 

امل��ح��ت��د الأ�سيل  ���س��اح��ب��ة 

اأن  واملعدن اجلميل، ل بد 

يُعَبّ من اخل�سائل احلميدة، 

والأخالق ال�سامية، وال�سلوك 

الرفيع، يف دار اأكرم بها من 

دار، وارفة الظالل بالف�سائل 

واملحامد، وبيئة ح�سنة مزدانة 

باليمن والإمي����ان، والربكة 

اإنها دار حممد  والإح�سان، 

ال�سالة  ب��ن ع��ب��داهلل عليه 

من شهداء

طـــــــــارق عــــــدّي

ع���ل���ي ب����ن اأب������ي ط���ال���ب ب����ن ع���ب���د امل���ط���ل���ب ال��ه��ا���ش��م��ي ال���ق���ر����ش���ي ك�����رم اهلل وج���ه���ه ور�����ش����ي ع���ن���ه، ���ش��ه��ر ���ش��ي��د الأن����ب����ي����اء �شيدنا 

ال���ط���اه���رة العفيفة،  وامل���������راأة  ال�������ش���ري���ف���ة،  ال�������ش���ي���دة  ال���را����ش���دي���ن، وزوج  راب������ع اخل���ل���ف���اء  و����ش���ل���م، ه����و  حم���م���د ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه 

ف���اط���م���ة ال�����زه�����راء ر����ش���ي اهلل ع��ن��ه��ا ����ش���ي���دة ن�������ش���اء اجل����ن����ة، ب���ن���ت خ����ري ال����ربي����ة و����ش���ي���د ال���ب�������ش���ري���ة ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و�شل�م.

طالب 
بن أبي

راب�������������ع اخل�����ل�����ف�����اء 
ال�������������راش�������������دي�������������ن 
وخ������������������������ام������������������������س 
ال��������ش��������ه��������داء م���ن 
العشرة املبشرين
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وال�������س���الم، وح����ري ب���ه اأن 

يكون من الرجال ال�سجعان، 

وال�������س���ن���ادي���د الأب����ط����ال، 

والفر�سان الذين ل ي�سق لهم 

غبار، ول يليق بهم اأن يولوا 

املواقع  اأوىل  واإن  الأدب���ار، 

واملعارك يف الإ�سالم موقعة 

بدر الكربى التي ك�سفت عن 

ذلك الأ�سد اله�سور، والبطل 

مل��ا خرج  ال�سرغام، وذل��ك 

من جي�س امل�سركني عتبة بن 

واأخ��وه �سيبة، وابنه  ربيعة، 

الوليد، وطلبوا املبارزة، فخرج 

اإليهم ثالثة من الأن�سار، 

ولكن الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم اأرجعهم لأنه اأحب اأن 

اأهله وذوو  يبارزهم بع�س 

ق��رب��اه، ول��ذل��ك ق��ال ر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم »قم يا 

يا  عبيدة بن احل��ارث، وقم 

يا علي« فبارز  حمزة، وقم 

حمزة �سيبة فقتله، وبارز علي 

وب��ارز عبيدة  الوليد فقتله، 

بن احلارث عتبة ف�سرب كل 

الآخ��ر �سربة  واح��د منهما 

موجعة، فكر حمزة وعلي 

على عتبة فقتاله. كذلك هو 

قاتل حامل لواء امل�سركني يوم 

بدر طلحة ابن اأبي طلحة.

املبارزة  وه��ذا �ساأنه يف 

واملنازلة و�ساحات الوغى وهو 

غي�س من في�س، قال النووي 

رحمه اهلل تعاىل: »واأجمع 

اأن عليا  التواريخ على  اأهل 

امل�ساهد  �سهد بدرا و�سائر 

واأعطاه  تبوك، وقالوا:  غري 

النبي اللواء يف مواطن كثرية« 

)تهذيب الأ�سماء واللغات(.

يف الوفاء والفداء

الوفاء والفداء  فاأما يف 

ن��ذك��ر تقدميه  اأن  فيكفي 

نف�سه ر�سي اهلل عنه فداء 

للر�سول ليلة الهجرة، ومبيته 

يف فرا�سه، وتو�سده لو�سادته، 

وت�سجيته لنف�سه بغطائه، 

وهو يعلم اأن القوم يطلبونه 

�سلى اهلل عليه و�سلم، واأنهم 

حري�سون على قتله ومانعوه 

من الو�سول اإىل من مينعونه 

وين�سرونه من الأن�سار ر�سي 

اهلل عنهم.

اب��ن ه�سام  ���س��رية  ففي 

له: »من  اأن ر�سول اهلل قال 

يف فرا�سي، وت�سبح بربدي 

هذا احل�سرمي، فنم فيه، 

اإليك �سيء  فاإنه لن يخل�س 

تكرهه منهم.«

وع��ن اب��ن ع��ب��ا���س: »اأن 

عليًا قد �سرى نف�سه تلك 

الليلة حني لب�س ثوب النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم ثم نام 

مكانه«، ويف علي واإخوانه من 

الذين  ال�سحابة املجاهدين 

يبتغون ر�سوان اهلل والدار 

الآخرة نزل قوله تعاىل: »ومن 

النا�س من ي�سري نف�سه ابتغاء 

مر�سات اهلل واهلل روؤوف 

بالعباد« البقرة 207.

بيعته باخلالفة واإمارة 

املوؤمنني

اإن ال�سحابي اجلليل الذي 

تتوافر فيه كل هذه ال�سفات، 

وجتتمع فيه كل هذه ال�سمائل 

واملميزات، حري به اأن يكون 

خليفة للم�سلمني، وجدير 

للموؤمنني،  اأمريا  باأن ي�سبح 

ال��ذي كان بعد مقتل  وه��ذا 

ذي النورين عثمان بن عفان 

بوِيع  ر�سي اهلل عنه، فقد 

باخلالفة يف احلجاز، ومتت 

بيعته ر�سي اهلل عنه بالختيار 

من �سحابة ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم واأهل احلل 

امل��ت��واف��ري��ن يومئذ  والعقد 

بالإجبار  املنورة، ل  باملدينة 

والإكراه من اأ�سحاب الفتنة 

من قتلة عثمان ر�سي اهلل عنه 

ي�سوق بع�س املغر�سني  كما 

والكارهني واحلاقدين على 

اأمة الإ�سالم، ودليل ذلك ما 

رواه �سامل بن اأبي اجلعد عن 

حممد بن احلنفية قال: فاأتاه 

اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى 

اإن  اهلل عليه و�سلم فقالوا: 

ُقتل ول بد  الرجل قد  هذا 

اإم���ام، ول جند  للنا�س م��ن 

اأقدم  بها منك،  اأحق  اأح��داً 

م�ساهد، ول اأقرب من ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سل�م، 

فقال علي: ل تفعلوا فاإين 

وزيٌر خرٌي مني اأمري، فقالوا 

ل واهلل ما نحن بفاعلني حتى 

نبايعك، قال: ففي امل�سجد، 

فاإنه ل ينبغي لبيعتي اأن تكون 

خفيا، ول تكون اإل عن ر�سا 

امل�سلمني، فلما دخل امل�سجد 

امل��ه��اج��رون والأن�سار  ج��اء 

فبايعوا وبايع النا�س.

م����دة خالفته  وك���ان���ت 

ر�سي اهلل عنه اأربع �سنوات 

اأيام،  اأ�سهر وب�سعة  وت�سعة 

بالأحداث  مليئة  ول��ك��ن��ه��ا 

اجل�سام، والفنت الكبار التي 

الفتوح  ال��دول��ة ع��ن  �سغلت 

اأعظمها  والبناء، وك��ان من 

م��ع��رك��ة اجلمل  واأك���ربه���ا 

تبعها  وموقعة �سفني، وم��ا 

من التحكيم، واأما اأخطرها 

واأ�سدها فهو ظهور اخلوارج 

وما هم عليه من املغالة يف 

الدين واجلهل به، والتكفري 

للم�سلمني، وا�ستحالل دمائهم 

واأموالهم، وال�سدة عليهم، 

وت�سليلهم والطعن فيهم. ومن 

اأن ه��ذه ال�سفات  الغريب 

التي  ال�����س��ف��ات  ه��ي نف�س 

تعاين منها الأمة يف الع�سر 

احل��دي��ث م��ن الإرهابيني، 

واجل����م����اع����ات املتطرفة 

التفجريات يف  تتبنى  التي 

امل�ساجد والأ����س���واق وبني 

الآمنني، وتخرج على جماعة 

امل�سلمني.

وكان من نتائج تلك املواقع 

ا�ست�سهاد ع���دد م��ن كبار 

ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم،   �سيف علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه - ماليزيا
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منهم حواري ر�سول اهلل �سلى 

الزبري بن  اهلل عليه و�سلم 

العوام، اأحد الع�سرة املب�سرين 

باجلنة، واأحد اأعمدة الدولة 

الرا�سدين  يف عهد اخللفاء 

يف ال�سيا�سة واحلرب، وكذلك 

اأحد  ب���ن ع���ب���داهلل  ط��ل��ح��ة 

الع�سرة املب�سرين باجلنة، 

واأحد الثمانية الذين �سبقوا 

اإىل الإ�سالم، وكذا ا�ست�سهاد 

ال��ذي قال  يا�سر  ب��ن  عمار 

فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل 

الفئة  تقتلك  و�سلم:  عليه 

الباغية.

التحكيم وظهور 

اخلوارج

اإن هذه الأ�سباب وغريها 

اإىل  ال����دع����وة  ا���س��ت��دع��ت 

التحكيم، وا�ستعجلت رغبة 

ال�سيا�سي،  الطرفني باحلل 

ف�سعى العقالء والف�سالء من 

اأ�سحاب  اإل  اإليه،  الطرفني 

الفتنة من قتلة عثمان ر�سي 

ال�سبئية  اهلل عنه وروؤو����س 

التحكيم  ال��ذي��ن �سيك�سف 

تاآمرهم وخيانتهم  وال�سلح 

لالأمة.

وهكذا مت التحكيم وانف�س 

اأمري  ال�ستباك، ولكن دخل 

املوؤمنني علي ر�سي اهلل عنه 

يف معركة اأخرى اأخطر، اإنها 

معركته مع اخلوارج، ومل تكن 

هذه املعركة مفاجئة له ول 

مباغتة، وذلك بدليل ما رواه 

�ُسويد بن غفلة قال: �سمعت 

عليا يقول: �سمعت ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 

»يخرج قوم حدثاء الأ�سنان، 

�سفهاء الأحالم، يقولون من 

خري قول الربية، ل يجاوز 

اإميانهم حناجرهم، ميرقون 

من الدين كما ميرق ال�سهم 

اأدركتهم  ف��اإن  الرمية،  م��ن 

فقاتلهم، فاإن يف قتلهم اأجرا 

القيامة«،  ي���وم  مل��ن قتلهم 

ولذلك كان ر�سي اهلل عنه 

اأنه �سيلقى هذه  على يقني 

الفئة الباغية و�سيقاتلهم.

اأن  اأوًل  ومع ذلك حاول 

واأن  واأن يقنعهم،  يحاورهم 

يردهم عن خطئهم و�سوء 

فهمهم لكتاب اهلل عندما 

اإل هلل«،  ق��ال��وا: »ل حكم 

بها  اأري���د  واأن��ه��ا كلمة ح��ق 

اإىل احلق  ف��ع��ادت  ب��اط��ل، 

اأر�سل  منهم ط��ائ��ف��ة. كما 

الأم���ة عبداهلل  اإليهم ح��رب 

اأخرى  بن عبا�س يف جولة 

من احل��وار، ورد عليهم يف 

الكثري من ت�ساوؤلتهم، فاقتنع 

بذلك بع�سهم واأ�سر الباقون 

ع��ل��ى غ��ل��وه��م وتكفريهم 

للم�سلمني وخروجهم على 

الإمام احلق.

معركة النهروان وما نتج 

عنها

اأمام هذا العناد الأعمى، 

والبغي اخلطري، كان ل بد له 

ر�سي اهلل عنه اأن يفتح معهم 

حربا، واأن يحمي الأمة من 

�سرورهم وبغيهم، وعندها 

مرت 
ُ
قال قولته املعروفة: »اأ

املارقني وه��وؤلء هم  بقتال 

وب��ع��ده��ا كانت  امل���ارق���ون«. 

الوقائع بينه  اأخطر واأ�سد 

وبينهم، اإنها معركة النهروان، 

التي كانت حا�سمة ق�سرية 

اليوم  اأخ���ذت �ساعات م��ن 

���س��ه��ر �سفر  م���ن  ال��ت��ا���س��ع 

واأ�سفرت عن  عام )38(ه�، 

مقتل عدد كبري يف �سفوف 

اخلوارج، وتذكر الروايات اأنهم 

الذين  واأن  اأ�سيبوا جميعا، 

فروا بعد الهزمية ال�ساحقة 

مل يتجاوزوا الع�سرة، يف حني 

مل يُفقد من جي�س علي اإل 

العدد القليل.

املعركة  لقد تركت هذه 

يف نفو�س اخل���وارج جرحاً 

غائراً، واأملاً مقيماً، مل تزده 

اإيالما  اإل  الأي���ام والليايل 

ق��ام نفر  وح�سرًة، وعندها 

منهم واتفقوا على اأن يفتكوا 

بعلي ر�سي اهلل عنه، ويثاأروا 

اإخوانهم، وكان  ُقتل من  ملن 

منهم ال�سقي عبدالرحمن بن 

ملجم، والرُبك بن عبداهلل، 

التميمي،  ب��ن بكر  وع��م��رو 

الذين تواعدوا على اأن يقوم 

ابن ملجم بقتل علي، والربك 

بقتل معاوية، وعمرو بن بكر 

بقتل عمرو بن العا�س، فف�سل 

الثنان وا�ستُ�سهد علي ر�سي 

اهلل عنه ب�سربة ال�سقي ابن 

ملجم، وكانت وفاته يف اليوم 

احلادي والع�سرين من رم�سان 

عام اأربعني للهجرة، ويف هذا 

ت�سديق لنبوءة الر�سول �سلى 

اأخرب  اهلل عليه و�سلم حني 

باأنه �سيموت �سهيداً.

م�سجد الكوفة بالعراق

من شهداء
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اأودم��ع��ة عابرة  »ه���ذول ع��ي��ايل« مل تكن جم��رد كلمة عفوية 

ل�شعبه  ��ب  وزع��ي��م حكيم حمحُ اإن�شاين  بها ع��ني  قائد  فا�شت 

ي��د الإره�����اب يف م�شجد  ال��ك��وي��ت ع��ل��ى  اأب��ن��اء  ي���وم ا�شت�شهاد 

الإم��ام ال�شادق ، ومل تكن ح�شب »كلمة ال�شر« التي اأطفاأت 

نار فتنة اأراد لها م�شعلوها اأن تكون اأ�شد من اأي قتل ، واإمنا 

هي � هذول عيايل � منهج حياة واأ�شلوب حكم ر�شخه ح�شرة 

اجلابر  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ  ال��ب��اد  اأم��ري  ال�شمو  �شاحب 

ال�شباح طوال م�شريته املباركة والعامرة بالإجنازات .

اإىل حر�س  فبالإ�سافة 

�سموه ال�سخ�سي على �سالمة 

كل مواطن اأومقيم على اأر�س 

الكويت، واهتمامه بتوفري كل 

�سبل الأم��ن والأم��ان للجميع 

اإىل  وموؤ�س�ساتها  اأجهزتها 

رع��اي��ة اأ���س��رت��ه رع��اي��ة تامة 

على كافة الأ�سعدة، وذلك 

من خالل مكتب ال�سهيد الذي 

اإجناز كل ماله عالقة  يتوىل 

اأهليهم،  بال�سهداء وي��رع��ى 

م��ادي��ة ح�سب،  لي�س رع��اي��ة 

واإمنا يعمل على حفر اأ�سماء 

ال�سهداء بحروف من نور يف 

اإىل  التاريخ، وتقدميهم  قلب 

اأعلى  القادمة كمثل  الأجيال 

وقدوة ،تخلدهم خلودا دائما 

ومو�سوعيا لجمال فيه لأي 

ت�سكيك اأو مراجعة.

ال�سهادة  له  ،ف��اإن من تكتب 

باإذن اهلل تعاىل، يف اأي مكان 

اأوزم�����ان ولأي �سبب كان، 

والقائد  الإن�سان  الأمري  فاإن 

الدولة بكافة  احلكيم يوجه 

وب�����س��ك��ل ع��ل��م��ي ممنهج 

وع�������س���ري، مت تخ�سي�س 

ال�سهيد  م��ك��ت��ب  يف  اإدارة 

التخليد  »اإدارة  تت م�سمى 

والتكرمي املعنوي« لتعمل على 

تر�سيم املئات من اأبناء الكويت 

ال��ذي��ن �سقطوا  وامل��ق��ي��م��ني 

�سحايا.. �سهداء خالدين، 

اأهمها  عرب و�سائل عدة من 

اللجنة املعروفة بلجنة  تلك 

التي تت�سكل من  احليثيات 

ف��رق بحث علمية ميدانية 

تقوم بجمع املعلومات اخلا�سة 

بال�سهداء ،ثم، يحول اأ�ساتذة 

حسن عبداهلل

ت������وث������ق  اخ�������ت�������ص�������اص�������ي�������ون  م������������ؤرخ������������ون  أع�����������ده�����������ا  ك��������ت��������اب��������ًا   14
)2-1( ال�������ك�������وي�������ت  ل�������ش�������ه�������داء  ال�����ب�����ط�����ول�����ي�����ة  امل���������اح���������م  وت������س������ج������ل 

»الحيثيات«... صناعة الخلود 
يف مكتب الشهيد
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تلك  اخت�سا�سيون  ت��اري��خ 

احل�سيلة املعلوماتية املهمة اإىل 

درا�سات تاريخية موثقة، ينهل 

من معينها الأدباء وي�ستلهمها 

املبدعون وال�سعراء،ويج�سدها 

تذكارية  �سروحا  الفنانون 

واإبداعات  ت�سكيلية  ولوحات 

اأدبية ت�سع ال�سهيد يف اأعلى 

ع��ل��ي��ني ت��اأ���س��ي��ا مب��ك��ان��ت��ه يف 

الآخرة.

وقد اأجنزت جلنة احليثيات 

نحو 14 كتاباً - تت عنوان 

الكويت  تاريخ  »ب�سمات يف 

�سهداء الكويت بطولتهم   –
وت�سحياتهم« ت�سم »باقة من 

الن�سر على الحتالل  اأدب 

و�سفحات من الكفاح لتحرير 

الأر�س، وهي هديتنا لأبنائنا 

واإخ��وان��ن��ا م��ن ه���ذا اجليل 

بلدنا  القادمة يف  والأج��ي��ال 

الكويت، ويف كل مكان لتظل 

نربا�سا لت�سدي احلق وانت�ساره 

الباطل، و�ساهدا على  على 

الوطن وتقدي�سه ووفاء  حب 

ب��اأرواح��ه��م فداء  مل��ن �سحوا 

للكويت«.. ح�سبما كتب املدير 

ال�سهيد فاطمة  العام ملكتب 

اأحمد الأمري يف مقدمة كتب 

احليثيات التي ينبغي اأن جتمع 

اكتمالها  يف جم��ل��دات عند 

تت م�سمى »روائع اخلالدين 

)لدينا  الكويت«  .. �سهداء 

الكثري من الأفكار وامل�ساريع 

ال�سهداء عرب  لتخليد ذكرى 

ال�سنني( يقول مراقب  مئات 

ال��ت��ك��رمي والتخليد  ب��رام��ج 

املعنوي مبكتب ال�سهيد اأحمد 

عي�سى �سامل بوهادي وي�سيف 

انتهت من  : جلنة احليثيات 

اإعداد حيثيات تخليد الغالبية 

العظمى من ال�سهداء، و�ستنجز 

مهمتها ب�سكل كامل نهاية هذا 

العام باإذن اهلل . اللجنة يتم 

»ه���������������������������ذوال ع��������ي��������ال��������ي« 
لسمو  دائ������م  ع���م���ل  م��ن��ه��ج 
األم�������������ي�������������ر وخ�������ص�������وص�������ا 
م��������ع أب������ن������ائ������ه ال������ش������ه������داء

موثقة  تاريخية  دراس��ات 
م����ع����ي����ن����ه����ا  م����������ن  ي������ن������ه������ل   ،
األدب������������������اء وي���س���ت���ل���ه���م���ه���ا 
امل�����ب�����دع�����ون وال�����ش�����ع�����راء، 
وي����ج����س����ده����ا ال����ف����ن����ان����ون 
ص������������روح������������ا ت��������ذك��������اري��������ة

ت�سكيلها �سنويا من فرق بحث 

ميدانية تلتقي اأ�سر ال�سهداء 

ومعارفهم وذويهم وجريانهم 

وزمالئهم واأ�سدقائهم وكل 

من له �سلة بهم ،وت�سجل كل 

ما ت�سل عليه من معلومات 

،وتقدمها  وروايات وبطولت 

»مادة خاما« لالأ�ساتذة املوؤرخني 

ي��ق��وم��ون مبراجعتها  ال��ذي��ن 

وفهر�ستها وتاأريخها وتوثيقها 

توثيقا زمانيا ومكانيا، واأخريا 

�سياغتها ب�سكل علمي يف 

كتاب من كتب اخللود » �سهداء 

الكويت بطولتهم وت�سحياتهم« 

يكمل م�سوؤول برامج التخليد 

ال�����س��ه��ي��د: جمل�س  مب��ك��ت��ب 

املعني بتحديد  ال���وزراء ه��و 

من هو ال�سهيد ح�سب املر�سوم 

الأمريي املوؤ�س�س لإن�ساء مكتب 

ال�سهيد . وقد اعتمد جمل�س 

الوزراء �سحايا تفجري م�سجد 

الإمام ال�سادق �سهداء، وعلى 

الفور بداأنا يف مكتب ال�سهيد 

لتكرمي  بتنفيذ خطة عمل 

ال�سهداء، وا�ستقبال  ه��وؤلء 

اأ�سرهم وزيارتهم وتعريفهم 

ب��ال��ن��ظ��ام اخل���ا����س ب��ه��م يف 

تعامالتهم مع مكتب ال�سهيد، 

كي نفتح ملفات ت�سمل كل ماله 

عالقة بظروفهم واأوراقهم 

الثبوتية.

وب���خ�������س���و����س عملية 

ت��خ��ل��ي��ده��م م��ن خ���الل كتب 

التخليد  احليثيات وب��رام��ج 

الأخرى، يقول اأحمد بوهادي، 

ي���ح���دده جمل�س  ذل���ك  ف����اإن 

ال�سهيد. فهناك  اإدارة مكتب 

 : لل�سهداء لدينا  ت�سنيفان 

خالدون وهم �سهداء املقاومة 

والعمليات احلربية و�سهداء 

ال���واج���ب وغ���ريه���م، وغري 

ك��الأط��ف��ال اخلدج  خ��ال��دي��ن 

الذين ماتوا يف احلا�سنات 

اأثناء الغزو، اأواملر�سى الذين 

للغزو  فقدوا حياتهم نتيجة 

ال�سدامي اإلخ. وعموما الأمر 

ي�سري وفق قرارات مدرو�سة 

من�سفة للجميع.

وت�سجل كتب احليثيات 

لل�سهداء  ال���رواي���ات احل��ق��ة 

بعيدا عن املبالغة اأو التهويل 

اأن يقراأها  التهوين ولبد  اأو 

اأبناء الكويت كي يتعرفوا على 

اإجن����ازات �سهدائهم الذين 

اأجل  ���س��ح��وا بحياتهم م��ن 

وطنهم .

حيثيات - 1 -

م�شاهد اخللود

الوطني واإميانه  حما�سه 

لت�سجيل  دف��ع��ت��ه  بق�سيته 

بطولت رائعة اأ�سابت املعتدي 

بالذعر والرتباك.

اإل  ال��رم��ي  يتقن  ك��ان ل 

ببندقية �سيد لكنه �سرعان ما 

اأتقن القتال بال�سالح، ثم �سكل 

جمموعة �سغرية للمقاومة 

�سد الغزو ال�سدامي.

ال�سهيد في�سل بحر علي 

ح�سني البحر منوذج للمعدن 

الكويت  ل��رج��الت  الأ���س��ي��ل 

ال��ذي��ن ل يقبلون  املقاتلني 

ال�سيم ول الر�سوخ للظلم 

والع����ت����داء، ك���ان ي��ع��م��ل يف 

الطريان املدين بوظيفة را�سد 

جوي، ومنذ ال�ساعات الأوىل 

لوقوع العدوان العراقي اأ�سر 

على املقاومة مهما كان الثمن، 

اأواخلوف.  فال جمال للرتدد 

البداية لرحلة كفاح  وكانت 

ال�سهيد في�سل يف منطقة 

كيفان التي تدفق عليها الكثري 

اأف���راد  الع�سكريني م��ن  م��ن 

واحلر�س  الكويتي  اجلي�س 

الوطني بعد القتال الذي دار 

ال�سهيد  املباركية، وق��ام  يف 

ال�سهيد  بالتعاون مع  في�سل 

اآخر  من�سور حمود و�سخ�س 

مبهاجمة جمموعة من اجلنود 

ب��ال��ق��رب م��ن حديقة  م�ساء 

كيفان ومتكنوا من قتلهم وكان 

ي��رتاوح مابني -20 عددهم 

16، وم��ع اأن��ه ك��ان يعلم هو 
وزمالوؤه حجم القوات املعتدية 

اإل اأنه مل ياأبه اأو يتهاون، فقد 
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كان راف�سا ال�ست�سالم لأن 

اأق���وى من  اإرادت����ه وعزميته 

الأع���داء. ويف كيفان  �سالح 

�سكل في�سل وب�سكل �سريع 

للمقاومة، لكنه مل  جمموعة 

يكتف بذلك فقد كان يتعاون 

مع اأكرث من جمموعة مقاومة 

يف الفروانية والرميثية ،وكان 

يوما بعد يوم  اإ�سراره يزداد 

اأكرث �سجاعة وجراأة  واأ�سبح 

يف مقاومة املعتدي وراح يجمع 

الدوحة  ال�سالح من مناطق 

والرميثية،  وال�سليبيخات 

باإتالف  ك��م��ا اه��ت��م في�سل 

الإر�سادية  اللوحات  واقتالع 

من ال�سوارع لت�سليل القوات 

العراقية الغازية وا�ستخباراتها، 

كما قام بعمل هويات م�ستعارة 

لبع�س ال�سبان حتى ل يتعرف 

عليهم العدو.

وقد نظر ال�سهيد في�سل 

القا�سية فلم  الأي��ام  يف تلك 

املرابطة  اأح�����س��ن م��ن  ي��ج��د 

وال�سمود وامل��ق��اوم��ة لطرد 

ن�ساطه  املعتدي، فا�ستمر يف 

امل�سلح، وقام بحرق دبابة كانت 

تقف م��اب��ني منطقتي بيان 

وم�سرف، كما فجر �ساحنة 

ت��م��ل ذخ����رية وت��ق��ف عند 

التحكم يف اجلابرية،  ج�سر 

تاأكد من عدم وجود  اأن  بعد 

حرا�سة حولها، وهاجم بقنابل 

املولوتوف ال�ساحنات العراقية 

التي كانت تمل امل�سروقات 

من املوؤ�س�سات واملنازل، ولقد 

تعددت عمليات القن�س جلنود 

ال�سهيد  بها  التي قام  العدو 

في�سل رحمه اهلل ورفاقه، 

الن�ساط  واإىل ج��ان��ب ه��ذا 

امل�سلح قام بتوزيع املن�سورات 

التي تندد بالحتالل العراقي 

وتدعو اإىل املرابطة وال�سمود، 

وقد كانت زوجته تقوم باإعداد 

املن�سورات بناء على طلبه.

ال�سهيد  وق��د مت اعتقال 

اأث��ن��اء قيامه بعملية  في�سل 

ع�سكرية متكن خاللها من قتل 

ع��دة جنود حمتلني وتفجري 

دبابة، لكنه مل ي�ست�سلم، وهناك 

يف املعتقل يف ثانوية عبداهلل 

ال�سعب  ال�����س��امل مب��ن��ط��ق��ة 

حاول هو واأحد رفاقه الهرب 

وا�ستبكا مع حرا�سهما ومتكنا 

من ال�ستيالء على �سالحهم 

وقتل 22جنديا عراقيا وهكذا 

حماولتهما.وظل  ف�����س��ل��ت 

ال�سهيد في�سل ورفيقه ال�سهيد 

من�سور يف املعتقل يتعر�سان 

للتعذيب الوح�سي، فقد مت 

خلع اأظافره و�سعقه بالكهرباء 

اإح��دى عينيه، وبعدها  وقلع 

ال�سهيد  قتل جنود الحتالل 

في�سل وزميله من�سور واألقيا 

بجثتيهما خلف م�ستو�سف 

ال��ن��ق��رة اجل��ن��وب��ي وقاموا 

بتغطيتهما ببع�س املن�سورات 

كانا يوزعانها،  اأنهما  بدعوى 

وكذلك لإثارة اخلوف والذعر 

بني املواطنني.

وقد ا�ست�سهد في�سل دون 

اأن يعرتف اأو يديل باأي ا�سم 

من اأ�سماء رجال املقاومة، ومل 

تتمكن �سلطات الحتالل من 

املتعاونني معه  التعرف على 

ال��ذي تعر�س  التعذيب  رغ��م 

له.

)ال��ك��ل��م��ات ت��ع��ج��ز اأم���ام 

ال�����س��ه��داء( تقول  ب��ط��ولت 

ال���دك���ت���ورة جناة  امل����وؤرخ����ة 

عبدالقادر اجلا�سم يف مقدمة 

اجلزء الأول من كتب احليثيات 

التي تخلد و ت�سجل وتوؤرخ 

لل�سهداء وت�سيف: عندما مت 

تكليفنا باإعداد درا�سة تتناول 

اأبطال  ا�ست�سهاد  حيثيات 

الكويت �سعرنا بال�سعادة، وكان 

ل تفي ال�سهداء حقهم، ويعود 

القلق اأي�سا اإىل احلزن الذي 

اإعداد  اأث��ن��اء  �سوف يالزمنا 

هذه الدرا�سة لي�س لأننا فقدنا 

ه���وؤلء الأب��ن��اء ف��ق��ط، ولكن 

الوح�سي  والتعذيب  ملعاناتهم 

اأيدي  له على  الذي تعر�سوا 

�سلطات العدو العراقي.

بالأمر  لي�س  اإن املو�سوع 

ال�����س��ه��ل وامن����ا ه���و �سعب 

وح�سا�س وب��ال��ت��ايل عندما 

اأمام  اأنف�سنا  وافقنا وجدنا 

مهمة لي�ست بالي�سرية، ونحن 

هنا ب�سدد تاأريخ مرحلة مهمة 

من حياة ال�سعب الكويتي.

امل��وؤرخ��ة ال��دك��ت��ورة جناة 

عبدالقادر اجلا�سم ر�سدت 

يف اجلزء الأول من ال�سل�سلة 

اأبناء  ب��ط��ولت  ال��ت��ي تخلد 

ا�ست�سهاد  الكويت حيثيات 

ال�����س��ه��داء: ه�����س��ام حممد 

العبيدان، جا�سم  عبدالعزيز 

حممد عبداهلل املطوع، اأحمد 

حممود قبازرد، في�سل بحر 

البحر، عدنان  علي ح�سني 

ال�سامر، خالد  حممد على 

حممد علي ال�سامر، ا�سماعيل 

ماجد �سلطان مرزوق، �سلطان 

اأمري  م��رزوق،  ماجد �سلطان 

عبا�س حاجيه د�ستي، يو�سف 

جا�سر حممد ال�سالح، واأبطال 

امل�����س��ي��ل��ة، وخلية  جم��م��وع��ة 

القرين، ومعركة القرين.

وقد وثقت الدكتورة جناة 

مو�سوعي  ب�سكل  و�سجلت 

علمي ق�سة كل �سهيد �سحى 

بحياته وهو يدافع عن الوطن، 

لتوؤكد من خالل ال�سهداء اأن 

هذه الت�سحيات توؤكد مت�سك 

با�ستقالله  الكويتي  ال�سعب 

الكويتية  وحريته وبال�سرعية 

التي كانت هي ال�سبب بعد اهلل 

عزوجل يف وقوف العامل مع 

هذا التكليف م�سدر فرح غامر 

لنا لأن توثيق بطولت �سهداء 

اأق��ل ما  الأب���رار هو  الكويت 

يجب اأن نقوم به، ولكن �سعرنا 

بالقلق، لأن  نف�سه  الوقت  يف 

املو�سوع يف حد ذاته جديد 

مل ي�سبق ملوؤرخ اأكادميي الكتابة 

عنه، ولأننا نعلم اأن الكلمات 

خ��������ط��������ة ع��������م��������ل س�����ري�����ع�����ة 
تفجير  ش�����ه�����داء  ل����ت����ك����رمي 
م���س���ج���د اإلم����������ام ال�����ص�����ادق 
ورع���������������������اي���������������������ة أس������������ره������������م 

ب��اق��ة م��ن أدب ال��ن��ص��ر على 
االح�����������ت�����������ال وص������ف������ح������ات 
م���������ن ال�������ك�������ف�������اح ل����ت����ح����ري����ر 
الكويت  وه���دي���ة  األرض، 
ألب���ن���ائ���ه���ا م�����ن ه���ذااجل���ي���ل 
واألج��������������ي��������������ال ال�������ق�������ادم�������ة
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ق�سية الكويت العادلة.

حيثيات - 2 -

كتيبة الفهود

1990/8/4 جمعت  يف 

اإحدى الديوانيات يف منطقة 

ال��رق��ة جمموعة م��ن �سباب 

املنطقة، كما حدث يف معظم 

ال���ك���وي���ت، وكانوا  م��ن��اط��ق 

يتحدثون عن الظروف القا�سية 

نتيجة  الكويت  التي تعي�سها 

العراقي، فالتقى  لالحتالل 

ال�سباب عند هدف واحد هو 

�سرورة القيام بعمل ما ويجب 

الواقع،  الر�سوخ لالأمر  عدم 

فهذا الوطن لبد من الدفاع 

يتم ذلك  اأن  عنه، ولمي��ك��ن 

اإلبجمع ال�سالح من املخافر 

ال�سويخ  واملخازن يف منطقة 

وغ���ريه���ا، وب��ال��ف��ع��ل ب���داأت 

اخلطوة الأوىل بانطالقهم 

التابعة  املع�سكرات  اأحد  اإىل 

للجي�س الكويتي وجمعوا كمية 

واأخذوا  الذاتية،  البنادق  من 

»���س��الح ال���س��ت��ق��الل«، وكان 

ال�سهيد عادل غلوم )اأبوعدنان( 

الذين  ال�سباب  اأح��د ه��وؤلء 

اأقربائه،  ك��ان معظمهم م��ن 

ان�سمام  ت���واىل  ذل��ك  وب��ع��د 

الديوانية،  اإىل هذه  ال�سباب 

ال�سهيد على  اأح��ده��م  وك��ان 

ا�ستقر  ث��م  جميد علم دار، 

ال��راأي على تكوين جمموعة 

اأطلق عليها ا�سم  للمقاومة 

ذوالفقار وك��ان معظمها من 

الوقت نف�سه،  املدنيني. ويف 

كان بع�س هوؤلء ال�سباب قد 

العدان  تطوع يف م�ست�سفى 

وقاموا باأعمال متنوعة �سواء 

اأو العالقات  يف ال�سجالت 

واإعداد  التنظيف  اأو  العامة 

ال��ه��وي��ات ودف��ات��ر واإج���ازات 

الدم والقمامة  القيادة ونقل 

وغ�سل املواعني وغري ذلك من 

خدمات �سرورية للم�ست�سفى 

���س��م��وا ب�»جمموعة  ل��ذل��ك 

ال��ع��دان« ومل يقت�سر عمل 

املجموعة يف تلك الأيام على 

الوقت  الن�ساط، ففي  ه��ذا 

نف�سه كان هناك بع�س ال�سباب 

من العاملني يف امل�ست�سفى يف 

جمال املقاومة امل�سلحة. لكن 

�سلطات املحتل ال�سدامي مل 

تغفل عن امل�ست�سفى وح�سرت 

واأزاح��ت �سور �ساحب  اإليها 

ال�سمو الأم���ري و�سمو ويل 

العهد وو�سعت �سور الطاغية 

ال�سباب  لكن ذلك مل يوقف 

عن اأن�سطتهم، بل زاد ن�ساطهم 

امل�ست�سفى،  داخ���ل وخ����ارج 

فكانوا ياأخذون بع�س الأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية لعالج 

اأفراد املقاومة، وقاموا بعمليات 

قن�س اأفراد القوات العراقية، 

وجمع ال�سالح ونقله، ومل يكن 

اأع�ساء املجموعة يرتددون عن 

القتلى،  اأخ��ذ �سالح اجلنود 

وكانوا يطلقون النار على اأفراد 

اجلي�س املحتل عند نقاط 

التفتي�س كما حدث يف تلك 

الناجحة �سد نقطة  العملية 

الرقة  تفتي�س بني منطقتي 

وهدية،وقامت املجموعة بفتح 

النار على العربات الع�سكرية 

للعدو، تلك العملية التي متت 

تت ج�سر �سباح ال�سامل التي 

ال�سهيد عادل غلوم،  نفذها 

الوقت ذات��ه مل يتوقف  ويف 

الهويات  اإع��داد  ال�سباب عن 

اإىل  للع�سكريني، بالإ�سافة 

اأف���راد املجموعة  اأح��د  قيام 

ال�سهداء  ب��ت�����س��وي��ر ج��ث��ث 

وتب�سيم املجهولني منهم.

الفهود  اأم����ا جم��م��وع��ة 

التي  فتعترب من املجموعات 

الأول  اليوم  ت�سكيلها منذ  مت 

ل���الح���ت���الل م����ن ع�����دد من 

اأط��ل��ق عليها  ال�سباب، وق��د 

هذا الإ�سم ن�سبة اإىل ال�سهيد 

ال�سيخ فهد الأحمد رحمه اهلل، 

وكان هدف املجموعة توفري 

احلماية والأمن لأ�سراأفرادها 

ال��دف��اع عن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ال�سالح  ال���وط���ن ع��ربج��م��ع 

واإعداد املن�سورات التي تث 

على املرابطة وال�سمود. وقد 

تعاونت ه��ذه املجموعة مع 

عدد من جمموعات املقاومة، 

اأف��راده��ا عن  وعندما �سمع 

ن�ساط جمموعة العدان وبع�س 

املتوافرة لديهم  الإم��ك��ان��ات 

اأن  الفهود  اأف��راد  اأح��د  طلب 

بال�سهيد عادل غلوم  يجتمع 

ومت التن�سيق بني املجموعتني 

ثم ان�سمت جمموعة العدان 

اإىل الفهود، وقاموا بعمليات 

مقاومة �سد املحتل.

والثالث  الثاين  يف اجلزء 

من احليثيات تر�سد الدكتورة 

جناة عبد القادر اجلا�سم بعني 

امل���وؤرخ املو�سوعية بطولت 

وروايات حقة ل�ست�سهاد عدد 

اأبناء الكويت املقاومني  من 

املنا�سلني.

الرواية  على  )اعتمدنا 

اأه��ل ومعارف  املبا�سرة م��ن 

ال�سهداء وبع�س  واأ���س��دق��اء 

الوثائق التي توافرت لنا( تقول 

الدكتورة جناة وت�سيف: لقد 

اهتم مكتب ال�سهيد باحل�سول 

على موافقة خطية من كل 

�ساهد على ذكر ا�سمه، واأما 

اع��ت��ذر فقد حر�سنا  ال���ذي 

على ذكر روايته واإفادته دون 

الإ�سارة اإىل ا�سمه.

لقد واجهنا الكثري من 

ال��ع��ق��ب��ات، خ��ا���س��ة عندما 

تت�سع امل�ساهدة للحدث يف 

ال��ظ��روف امل�سطربة،  ت��ل��ك 

ع���ل���ى  اع������ت������م������دن������ا   : اجل��������اس��������م  ع�������ب�������دال�������ق�������ادر  جن�����������اة  د. 
ال����������رواي����������ة امل�������ب�������اش�������رة م��������ن أه����������ل وم���������ع���������ارف وأص��������دق��������اء 
ال��������ش��������ه��������داء وب��������ع��������ض ال��������وث��������ائ��������ق ال��������ت��������ي ت�����������واف�����������رت ل���ن���ا

جل�������ن�������ة احل�������ي�������ث�������ي�������ات س������ت������ن������ج������ز م�����ه�����م�����ت�����ه�����ا ب����ت����س����ج����ي����ل 
ج����������م����������ي����������ع ال����������������ش����������������ه����������������داء ن������������ه������������اي������������ة ه�����������������������ذا ال������������ع������������ام
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أف������������������������������ام س�������ي�������ن�������م�������ائ�������ي�������ة 
تليف������زيونية ومس��������لس�������ات 
بالن�شبة ملقرتح حتويل احليثيات اإىل اأعمال 

ي��ق��ول م��راق��ب برامج  �شينمائية وت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة 

التكرمي والتخليد املعنوي مبكتب ال�شهيد اأحمد 

عي�شى ���ش��امل ب��وه��ادي: ه��ذا الق���رتاح وارد لدى 

املكتب ولكن ت�شوبه بع�س املحاذير وهي التي توؤخر 

تنفيذه وهي كالآتي: ح�شا�شية املو�شوع �شيا�شيا 

وعدم اكتمال كتابة احليثيات جلميع املخلدين 

وبع�س املخلدين ل توجد لديهم حيثيات حيث 

اإنهم كانوا من الأ�شرى ونحتاج اإىل كاتب لل�شيناريو 

متمكن ولديه القدرة على تو�شيل املفهوم املطلوب 

ور�شالة املكتب هي الفخر بال�شهداء والفرح بهم 

ولي�س احلزن والكاآبة حيث اإن كثريا من الكتاب 

ياأخذ هذا املنحى ومل يتقدم اأحد بعر�س لكتابة 

اأو م�شل�شل متميز للمكتب والأم���ر قائم  فيلم 

حتى الآن ون��ح��ن بانتظار الن��ت��ه��اء م��ن جميع 

احل��ي��ث��ي��ات ح��ت��ى نتمكن م��ن ع��ر���ش��ه��ا بطريقة 

جذابة ومفيدة.

ولذلك فقد تعددت الروايات 

واختلفت اأحيانا فكان لبد من 

مقارنة كل رواية باأخرى.

تو�سح   – القاريء  ويعلم 

اإعادة احلديث  اأن   – د.جناة 

عن تلك الأيام القا�سية مل يكن 

بالن�سبة  ال�سهلة  الأم��ور  من 

لنا،  بالن�سبة  واأي�سا  لل�سهود 

لأنها تتناول حقائق حول اأبناء 

واأ�سدقاء ذهبوا ولن يعودوا 

لكن الواجب يحتم علينا جميعا 

اأن ن�سجل بطولتهم فهم اأبطال 

الكويت الذين قدموا اأرواحهم 

من اأجل حرية الوطن.

ح��ك��اي��ات ال�����س��ه��داء كما 

�سجلتها كتب احليثيات املوثقة، 

مفعمة بالدراما الإن�سانية 

ال��رق��راق��ة اخلالية  ال��ع��ذب��ة 

اأواملبالغة، وهي  التكلف  من 

الدراما  نبع �ساف كان على 

الكويتية واخلليجية والعربية 

ب�سكل عام اأن تنهل منها، واأن 

ت�سجل بطولت هوؤلء الأبطال 

الكويت  الذين �سمخوا وجه 

بعطر دمائهم الطاهرة، عرب 

م�سل�سالت اإذاعية وتلفزيونية 

واأفالم �سينمائية تن�سر الروح 

ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��ل��ي م��ن قيمة 

ال�سهادة من اأجل الوطن.

ليلى  ال�سهيدة  اإىل  انظر 

اأحمد عبداحل�سني بهبهاين 

البطولية  اأعمالها  : تذكرك 

بال�سحابيات اجلليالت مل تكن 

ال�سيدة املرحة  .. تلك  ليلى 

العون  ت��ق��دمي  ت���رتدد يف   ..

وامل�ساعدة لالآخرين، مواطنة 

وانت�سارها  لوطنها  حبها 

لكرامته اأقوى واأهم من الزوج 

والأولد، لذلك كانت تاول 

باأي عمل مهما كانت  القيام 

خطورته يف �سبيل الدفاع عن 

الوطن، ومل ت�سمح للخوف اأن 

ي�سيطر عليها ومينع ن�ساطها 

وهم يتعر�سون للتعذيب على 

اأيدي القوات العراقية.

وعندما لحظ زوجها كرثة 

خروجها من املنزل نبهها لكنه 

بالبقاء يف  اإقناعها  ف�سل يف 

املنزل، ومل يكن يعرف اأنها من 

اأفراد املقاومة البا�سلة، لكنها 

اأخربته اأنها اأحرقت بالتعاون 

مع جمموعة من الأفراد �سيارة 

عراقية يف اجلابرية، وتعدد 

ليلى رحمها  ال�سهيدة  ن�ساط 

اهلل وتنوع فقد قامت بتوزيع 

وت��ق��دمي اخلدمات  ال��ن��ق��ود 

وا���س��ت��دراج �سباط اجلي�س 

املقاومة  اإىل فخاخ  العراقي 

الكويتية، و�سناعة احللوى 

امل�����س��م��وم��ة وت��وزي��ع��ه��ا على 

اأفراد اجلي�س العراقي املحتل 

وغريها من املواقف البطولية. 

لقد كانت ليلى متفائلة بالن�سر 

الكويت �ستتحرر  اأن  وت�سعر 

باإذن اهلل.

لقد اندفعت ليلى نحو 

اأن  للتاريخ  لتوؤكد  ال�سهادة 

الأغلى ولبد من  الوطن هو 

الت�سحية يف �سبيله، وكانت 

تقول قبل ا�ست�سهادها اأ�سعر 

. وقد  اأنني �ساأموت �سهيدة 

نالتها فهي من املوؤمنات الالتي 

�سدقن ما وعدن اهلل عليه.

ل��ق��د خ��رج��ت ل��ي��ل��ى من 

ح�����س��ب اإح����دى  م��ن��زل��ه��ا – 

 .. التحرير  ي��وم  الإف����ادات- 

رافعة علم الكويت

وتهتف با�سمها، لكن قوات 

املندحرة كانت قد  الحتالل 

للطائرات  ن�سبت م�����س��اداً 

النريان  ي��ط��ل��ق��ون  وك���ان���وا 

ال�سيارات  على  بع�سوائية 

اإ�سابة  ليلى  املارة، فاأ�سيبت 

خطرية وا�ست�سهدت كما متنت 

ويف يدها علم الكويت املعطر 

بدمها الزكي.

اأو يحول دون خروجها من 

امل��ن��زل، وك���ان حنقها على 

العدو املحتل يزداد يوما بعد 

الأوىل  اللحظات  يوم. ومنذ 

ال�سهيدة  ���س��م��ع��ت  ع��ن��دم��ا 

باجتياح القوات العراقية اأر�س 

ال��ك��وي��ت، طلبت م��ن زوجها 

اخلروج من املنزل للقيام بعمل 

الكويت، فقد  للدفاع عن  ما 

اللحظة  كانت متحم�سة منذ 

الأوىل – ح�سب رواية زوجها 

اأح����د باحثي  ن��ق��ل��ه��ا  ال��ت��ي 

ف��رق جلنة احليثيات- وقد 

املقاوم  ليلى ن�ساطها  ب��داأت 

اأ�سرتها يف منطقة  يف منزل 

القار، ومت اعتقالها يف  بنيد 

اأوائ��ل �سهر �سبتمرب ونقلت 

اأو  العربي  النادي  اإىل مقر 

نادي كاظمة تلك الأندية التي 

حولتها �سلطات الحتالل اإىل 

�سجون لتعذيب اأبناء الكويت، 

وهناك حاول ال�سابط اإجبارها 

على العرتاف باأنها من اأفراد 

املقاومة كما �ساألها عن النقود 

التي كانت بحوزتها لكنها اأبت 

الن�سياع لأوام��ره، ورف�ست 

ول��ذل��ك تعر�ست  الع���رتاف 

ل��ل�����س��رب ال����ذي ت���رك اآث���ار 

كدمات تت عينيها، وكانت 

تقول بعد اأن مت الإفراج عنها 

اإنها تذكرت يوم القيامة كيف 

النا�س من �سعورهم  ي�سحب 

خا�سة واأن �سلطات الحتالل 

اأجربتها على م�ساهدة الأ�سرى 
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يف  اعتقاله  بعد  عاما  ع�سر 

م�سريه   ت��دي��د  دون  ال��غ��زو 

رفاته  على  العثور  مت  اأن  اإىل 

اجلماعية  امل��ق��اب��ر  اأح���د  يف 

العراق  الكويتيني يف  لالأ�سرى 

عام 2006.

مدر�شة �شعرية

اجلليل  ع��ب��د  ف��ائ��ق  ي��ع��د 

ا�سما بارزا وموؤثرا يف احلركة 

على  اإليه  وينظر  بل  ال�سعرية 

اأنه �ساحب مدر�سة جتديدية  

ال�ساعر  وه����و  ال�����س��ع��ر  يف 

املثقف الذي يكتب بلغة ت�سبة 

يف  ق�سائده  ومتتاز  امل��اء  لغة 

العيا�سي  علي  حممد  فائق 

�ساحب   ال��ك��وي��ت��ي  ال�����س��اع��ر 

الإ�سدارات ال�سعرية بالعامية 

والف�سحى والق�سائد الغنائية 

م�ستوى  ع���ل���ى  امل����ع����روف����ة 

مواليد  من   .. العربي  الوطن 

يف  موظفا  عمل  1948وقد 
با�سم  وا�ستهر  الكويت  بلدية 

فائق عبد اجلليل ن�سبة خلاله 

ت��وىل رعايته وك��ان قد  ال��ذي 

اجته  ث��م  ر���س��ام��ا  حياته  ب���داأ 

�سهرة  واكت�سب  ال�سعر  لكتابة 

الوقت  تزايدت مبرور  وحمبة 

خم�سة  ظ��ل  بعدما  ول�سيما 

لي�ش مبقدورك جتاوز هذا الإ�شم الكبري واأنت تفت�ش يف ذاكرة 

الغزو العراقي للكويت .. �شوى اأن تقف اأمام �شاهد الذكرى ت�شيئ 

�شموعًا تليق مبقام ال�شاعر الذي رف�ش اخلروج من الكويت مع 

عائلته وظل يف منزله ايل اأن مت اأ�شره من قبل قوات الحتالل 

بعد انك�شاف اأمر ترويجه لأغنيات وطنية مت انت�شارها يف تلك 

املرحلة حيث كان يقوم بكتابتها حلث املواطنني على ال�شمود 

واملرابطة وتهتف مبواقف الرف�ش والحتجاج �شد الحتالل. 

الذي  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  ف��اي��ق 

ظل اأ�سهر اأ�سري كويتي ح�سب 

ال�سرق  ج���ري���دة  ت�����س��ن��ي��ف 

الأو����س���ط ال��دول��ي��ة ح��ت��ى مت 

اأحد  يف  رف��ات��ه  على  ال��ع��ث��ور 

لالأ�سرى  اجلماعية  امل��ق��اب��ر 

الكويتيني يف العراق وتديدا 

يف م��ن��ط��ق��ة ب��ح��رية ال�����رزازه 

بالقرب من كربالء .. ومت دفنه 

الكويت مبرا�سم  ذلك يف  بعد 

ر�سمية  و�سعبية

 : ال�سرية  مقام  يف  ه��و  و 

األشهر  الكويتي  الشهيد..   األسير   الشاعر 

فايق 

عبدالجليل 

أيقون����ة

الغي����اب 
والحضور

أحــــــــــمــــــــــد املــــــــنــــــــشــــــــاوي
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توهجه  �سهدت  التي  املرحلة 

الرومان�سية  بالثورة  ال�سعري 

ال�سعري  الن�سق  عن  واخلروج 

وقد  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  املعتاد 

كلماته مالمح جمالية  اأعطت 

يف  لالأغنية  ومميزة  خمتلفة 

نقلة  واأحدثت  العربي  اخلليج 

بع�س  ترجمت  وق��د  ج��دي��دة. 

ق�سائده للغة الفرن�سية كما مت 

اجلامعات  بع�س  يف  تدري�سها 

يف  ق�سائد  ع��دة  ل��ه  ون�سرت 

الفرن�سية  ل��وم��ون��د  �سحيفة 

عنه   وكتب  ال�سبعينيات،  يف 

جارجي  �سيمون  الربوفو�سور 

كلية  يف  والأ�ستاذ   امل�ست�سرق 

جنيف   ج��ام��ع��ة  يف  الآداب 

والذي كان قد زار الكويت يف 

ال�ستينيات .. يقول: الت�سميم 

على عدم الن�سالخ عن الأر�س 

ال�سعراء  بحنني  تختلط  التي 

بروزا  الأ�سد  هو  وعواطفهم، 

واأن  اجلليل  عبد  فائق  ل��دى 

اأكرث ما يتمثل �سدقه يف هذه 

هي  التي  احلا�سدة  التعابري 

والف�سحى  العامية  من  مزيج 

اللغة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق  وال���ت���ي 

كتب  امل���اء«  لغة  اأو  البي�ساء 

وقد  لالأطفال   اأي�سا  �ساعرنا 

مت ن�سر تلك الق�سائد يف جملة 

�سعد وهي جملة كويتية قدمية 

مب�سرح  مهتما  وكان  لالأطفال 

اإ�سهامات  ع��دة  ول��ه  الطفل 

مل�سرح  موؤ�س�سا  كان  كما  فيه 

العرائ�س يف الكويت حيث قدم  

اأول جتربة يف هذا املجال من 

خالل م�سرحية )اأبو زيد بطل 

من�سب  �سغل  وق��د  ال��روي��د(  

امل�سرح  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الكويتي يف الفرتة من 1981 

1988 -

كما كتب فايق عبداجلليل 

غنائية  اأوبريتات  ع��دة  اأي�سا 

اأ�سهرها  واجتماعية  وطنية 

اأوب���ري���ت ال��ف��ق��ر ع���ام 1980 

عبداحل�سني  ال��ف��ن��ان  بطولة 

بغناء  ق���ام  وق���د  ع��ب��دال��ر���س��ا 

ال��ع��دي��د م��ن كبار  ق�����س��ائ��دة 

عبده  حممد  منهم  املطربني 

اأغنياته  اأ���س��ه��ر  ك��ان��ت  حيث 

لعدة  ترجمت  ال��ت��ي  )اإب��ع��اد( 

مطربني  ع��دة  وغناها  لغات 

عرب واأجانب وقد تغنى اأي�ساً 

بق�سائده مطربون كبار منهم:  

ط��الل م���داح  واأب��وب��ك��ر �سامل 

وعبادي اجلوهر 

طقو�ش الكتابة

عند  الكتابة  طقو�س  عن 

تتحدث  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  ف��اي��ق 

املقابالت  اإح���دى  يف  زوج��ت��ه 

ال�سحافية .. تقول : الق�سيدة 

بالن�سبة له عبارة عن ركام من 

والنفعال  وال��رتق��ب  احل���زن 

املا�سي  بني  وم��زج  والده�سة 

وامل�����س��ت��ق��ب��ل، وق����د ق����ال يل 

اأن  يجب  »الق�سيدة  مرة  ذات 

الزمن  وت�سبق  الريح  ت�سابق 

واإل فهي ق�سيدة حمنطة« ..  

اإبداع  ف�سيلة  يحمل  كان  كما 

تتلم�س  وقد  ومميزة  خمتلفة 

ق�سائده  من  العديد  يف  ه��ذا 

وجتد اأي�سا يف بع�س ق�سائده 

عليه  هو  ملا  وتنبوؤا  ا�ستقراء 

الآن من و�سع اأو حال. واأجمل 

على  يكتبها  ك���ان  ق�����س��ائ��ده 

اإذا جل�س على  الأر���س، فكان 

الأر�س وطلب كوبا من ال�ساي 

اإح�سا�سه  اأن  اأع��رف  ال�ساخن 

ال�سعري ترك وهناك ق�سيدة 

لكي  ب�سغف  اأنتظرها  مقبلة، 

.. ومل  يقروؤها  اأول من  اأك��ون 

تكن هناك  ق�سائد اأو ق�سيدة 

كانت  ما  بقدر  لنف�سه  مقربة 

ذكريات  ق�سائد تمل  هناك 

لها طابع خا�س  ق�سيدة  فكل 

األرض«   »ح��������ب��������ي��������ب 
سيرته   ي���ت���ن���اول  ف���ي���ل���م 
ف���ت���رة  ف�����ي  ع�����رض�����ه  مت 
السعيد  ال���ف���ط���ر  ع���ي���د 

ص�����������اح�����������ب امل�����������درس�����������ة 
ال�����ت�����ج�����دي�����دي�����ة ال��������ذي 
املاء  بلغة  أشعاره  يكتب 

ت�������������رج�������������م�������������ت ب�������ع�������ض 
للف������رنسية  قص������������ائ��ده 
ت�����دري�����س�����ه�����ا  مت  ك�������م�������ا 
ف�����ي ب����ع����ض اجل����ام����ع����ات 

القصيدة  أن  ي��رى  ك��ان   
ضيف يأتي دون موعد  
يشاء عندما  وينسحب 
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لأنها تعرب عن مرحلة  عمرية 

واإبداعية خمتلفة ففي كل فرتة 

والروؤية  الطرح  يختلف  زمنية 

حتى اأنه عندما كان ي�ساأل عن 

يقول  ك��ان  له  ق�سيدة  اأجمل 

باأن »اأجمل ق�سائدي ملا اأكتبها 

الق�سيدة  ي�سبه  وك���ان  ب��ع��د« 

دون  من  ياأتي  الذي  بال�سيف 

من  وين�سحب  م�سبق  م��وع��د 

اجلل�سة عندما ي�ساء.

 حبيب الأر�ش

منطقة  يف  لن��زال  وحيث 

الكويت  �ساعر  عن  الإ���س��اءة 

الكبري  جدير بالإ�سارة هنا اإىل 

ما ك�سفت عنه رئي�سة دار لولوة 

لالإنتاج الفني ال�سيخة انت�سار 

�سامل العلي من اإنتاجها لفيلم 

يتناول  الذي  الأر���س«  »حبيب 

ع��ب��د اجلليل.  ف��اي��ق  ق�����س��ة  

وقد اأو�سحت اأن الفيلم جرى 

بطريقة  واإخ��راج��ه  ت�سويره 

تنفيذه  واإن كان قد مت  عاملية 

الكويت،  اأر���س  على  بالكامل 

يف  �سينمائيا  عر�سه  و�سيتم 

القريب 

من  ت�ستهدفه  م��ا  وح���ول 

قالت  الفيلم  هذا  تقدمي  وراء 

اخلليج  ان��ت�����س��ار:   ال�سيخة 

ال�سينمائية  جت��ارب��ه  العربي 

للمناف�سة  ترتقي  �سحيحة ول 

ال��ع��امل��ي��ة، وال��ه��دف م��ن هذا 

�سخ�سية  جت�سيد  هو  الفيلم 

كويتية كبرية وملهمة اأثرت يف 

كل من حولها، فربغم �سنوات 

اإنتاجه  اأن  اإل  القليلة  عمره 

الإبداعي غزير ومتنوع، فكان 

الرجل  هذا  منح  علينا  لزاما 

الفيلم  اأ���س��م��ي��ن��ا  ل����ذا  ح��ق��ه 

بالفعل  لأنه  الأر���س«،  »حبيب 

اأحب الكويت و�سحى بدمه يف 

لي�س  فالفيلم  لذلك  �سبيلها، 

بل  ك�ساعر،  مل�سريته  جت�سيداً 

كعا�سق لهذا الوطن وقد عربت 

�سعادتها  انت�سار عن  ال�سيخة 

الذي  املحدود  غري  بالتعاون 

التي  اجل��ه��ات  ك��ل  م��ن  مل�سته 

�ساعدت يف اإجناز الفيلم .

فايق  فار�س  اأو�سح  بدوره 

جهات  هناك  اأن  اجلليل  عبد 

عديدة  ظلت تعر�س على ورثة 

عمل  تقدمي  الراحل  ال�ساعر 

مع  ورح��ل��ت��ه  حياته  ع��ن  فني 

ال�سعر والإبداع، ولكن ما كان 

مميزاً يف هذا العمل وجعلهم 

الكاتب  �سغف  هو  به  يقبلون 

رم�سان  واملخرج  ال�سينمائي 

خ�سروه بالعمل بالإ�سافة اإىل 

والتي  انت�سار  ال�سيخة  روؤي��ة 

ا�ستهرت باأعمالها واإ�سهاماتها 

غري الربحية يف خدمة املجتمع، 

ال�ساعر  ورث����ة  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث 

مبثابة  العمل  ه��ذا  ال�سهيد 

وكل  كويتي  �سهيد  لكل  تكرمي 

�ساعر حقيقي وي�سيف  فار�س 

رجل  هو  ال�سهيد  وال��ده  ب��اأن 

يظهر  حيث  ال�سعبة،  املعادلة 

والده  ترجم  كيف  الفيلم  هذا 

اإىل  والوطني  الإن�ساين  �سعره 

واقع ملمو�س، وذلك من خالل 

�سموده واأ�سره وا�ست�سهاده يف 

�سر  اأن  م�سيفا  وطنه،  �سبيل 

اإبداع ق�سائده  لي�س يف  والده 

�سخ�سيته  يف  ول��ك��ن  ف��ق��ط، 

ال��ف��ري��دة، حيث  الإن�����س��ان��ي��ة 

الب�ساطة  باأ�سلوب  يكتب  كان 

مع   ات�سقت  والتي  امل�ستحيلة 

حياته الإن�سانية ب�سكل عام .. 

و اأخريا ل ينتهي بنا مقام 

عبداجلليل  فايق  عن  ال�سرد 

-  الرمز - ونحن يف حماولة 

متوا�سعة لو�سع باقة حب يف 

مدخل الذكرى لل�ساعر الكبري 

و�سهيد الوطن الإ اأن نقول اإن 

اأبدا  يظل  املتميز  املبدع  هذا 

اأيقونة الغياب واحل�سور.

اأنا فى حزن اجلدايل منطفي

اأنا فى ليل العيون ال�شود

عاي�ش مكتفي 

ياللى تاأثريك خفي 

ياللى مفهومك خفي 

اتركيني �شراعًا فى البحر اخلفي 

وانقذيني من تراثي العاطفي 

افتحي دفرت حياتي .. اكتبي 

نزليني عن مداري وكوكبي 

هذي �شباك ال�شيد 

هذا مركبي 

هذي اأدراجي افتحيها ومكتبي 

حاوريني بلغة الأع�شاب 

بي  يال ع�شّ

كلميني بالف�شيح العربي 

انقذيني من جنوين العاطفي 

انقذيني من تراثي العاطفي 

ظاللك يتعب اأهدابي 

�شكوتك �شّرد اأع�شابي 

داهميني 

ك�شري اأخ�شاب بابي 

فت�شي بيتي 

و�شراب املا�شي .. يف بيتي ال�شبابي 

فت�شي الأزهار والأع�شاب 

فت�شي كل �شى زرعته يف ترابي 

فت�شي اأيام عمري

فت�شي �شاعات �شربي 

واعزليني عن عذابي.

التراث
العاط�����������في 
شعر : فايق عبداجلليل

 .. امل����ن����ت����ظ����رة  االس����ت����ح����ق����اق����ات  و  ال�����ع�����رب 

هل من سبيل 
ليقظة عربية

جديدة ؟ 
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 .. امل����ن����ت����ظ����رة  االس����ت����ح����ق����اق����ات  و  ال�����ع�����رب 

هل من سبيل 
ليقظة عربية

جديدة ؟ 

د. عبد اجلبار الغراز

العربي  ع���امل���ن���ا  ي�������ش���ه���ده  ال��������ذي  امل���������رتدي  ال����و�����ش����ع  ظ�����ل  يف 

امل������ع������ا�������ش������ر، ن������ط������رح ع�����ل�����ى اأن�����ف�����������ش�����ن�����ا ال���������������ش�������وؤال ال�����ت�����ايل

املغلقة، دائرة  الدائرة  كيف ن�شتطيع، كاأمة، اخل��روج من هذه 

القتتال و حرب الكل �شد الكل؟ و هل من �شبيل اإىل » يقظة 

عربية حديثة« ثانية �شبيهة بتلك اليقظة الأوىل التي حدثت 

، والتي ربطت تقدمنا بتوفري �شروط  يف القرن التا�شع ع�شر 

والقت�شادي  الجتماعي  و  ال�شيا�شي  التحرر  ك�شرط  معينة 

والفكري، واإر�شاء اأ�ش�س الدميقراطية احلقة و �شون احلقوق 

؟ للجميع  الجتماعية  العدالة  حتقيق  و  الكرامة  �شمان  و 

وما موقفنا، كنخبة مثقفة، 

ك���ل ه���ذه ال�سراعات  م���ن 

الطائفية واملذهبية، الذي 

نخر ا�ستداد حدتها يف الآونة 

الأخرية، ج�سمنا الثقايف و�سوه 

ك���ان مكونا  اأن  ب��ع��د  م��ع��امل��ه 

ح�ساريا ذا ح�سور وازن يف 

الثقافة العاملية املعا�سرة وذا 

ا�ستمدها من  مكانة راق��ي��ة 

ما�سيه امل�سرق ؟

م���ع���ن���ى ميكن  وب����������اأي 

النكو�س، وهذا  تف�سري هذا 

الرتاجع اخلطري الذي �ساب 

العربية حتى غدت  ثقافتنا 

ث��ق��اف��ة راك����دة ل ت��وق��ظ يف 

الأم��ة �سوى اخلنوع  وج��دان 

وال�ست�سالم والنهزامية، ول 

ت�سحن يف الهمم ويف النفو�س 

كل طاقة متجددة ت�ساعد على 

النهو�س وامل�سي قدما نحو 

امل�ستقبل امل�سرق، بدل  بناء 

الكتفاء باللتفات اإىل املا�سي 

والتباكي بح�سرة على اأجماد 

الأجداد؟

اأمل يحن الأوان بعد، للتفكري 

الفكري  التخلف  بجدية يف 

ال��ذي تعاين منه جمتمعاتنا 

العربية والإ�سالمية، والذي 
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ب����ارزة طبعت  اأ���س��ب��ح �سمة 

بها عند  كياننا، فبتنا نعرف 

القا�سي والداين؟

اأما من و�سيلة ممكنة ترفع 

التاريخي  التاأخر  عنا ه��ذا 

الأرواح والكامت  اجلاثم على 

لالأنفا�س التواقة للتغيري؟

األ ينبغي، يف الأخ���ري، 

الفكر  تبني  واحل��ال��ة ه���ذه، 

احلداثي والدفاع عن قيمه 

التي تولدت عنه ؟

ال��ق��ول، كمحاولة  ميكن 

لالإجابة عن بع�س من هذه 

الأ�سئلة، اأن الغرب الليربايل 

قد ا�ستنفد اأغرا�س القطبية 

الأحادية، واأ�سبح العامل، بفعل 

ذل���ك، يعي�س مرحلة بداية 

التاريخ«  »نهاية  نهاية نظرية 

نراه وما  ل� »فوكوياما«. فما 

ن�ساهده، على م�ستوى ال�ساحة 

ال�سيا�سية العاملية، من غليان 

وفوران الأطراف على املركز 

ل�ساهد على ما قلناه. ذلك، 

اأن للتاريخ منطقا خا�سا 

الكائنات  ك��ل  ب���اأن  ب��ه يفيد 

التاريخية تتعر�س، ب�سكل 

اإىل  حتمي، حل��وادث ت�سعى 

ال��ك��ائ��ن��ات، يف  ت�سكيل تلك 

بنية  الأم��ر، يف �سورة  بداية 

متما�سكة داخليا، لكن، بعد 

حني من الدهر، ي�سوب اخللل 

لتلحقها الأ�سرار  العنا�سر، 

والأعطاب، فتوؤول اإىل الف�ساد 

التدريجي الذي يعقبه الزوال 

والندثار. ومعنى هذا القول 

اأنه ل جتربة ح�سارية �ستثبت، 

نهاية، على و�سع  اإىل ما ل 

واحد يف الزمان ويف املكان.

ف�����اأم�����ام ه������ذا »امل���ك���ر 

اأ�سبحنا، نحن  التاريخي«، 

ال��ع��رب، م��دع��وي��ن اأك���رث من 

����س���ائ���ر الأمم  م����ن  غ���رين���ا 

اإىل التفكري يف  املعا�سرة، 

اإ�سرتاتيجيات عربية  تبني 

موحدة جتعلنا ننف�س عنا غبار 

القطبية  الأحادية  ما خلفته 

من دم��ار وخ��راب ع�سف ب�� 

ال��ذي كاد،  العربي«  »حلمنا 

اأن يكون  بالأم�س القريب، 

قابال للتحقيق، لول انخراطنا، 

بوعي منا اأو بدونه، يف ر�سم 

خطوط هذه التجربة التاريخية 

والقت�سادية اللربالية الغربية 

اإذ مل  ب��العوملة،  املو�سومة 

الن��خ��راط يف  ي�سعفنا ه��ذا 

التحرر القت�سادي  تقيق 

وال�سيا�سي والفكري املن�سود، 

العك�س من  ق��ادن��ا، على  ب��ل 

ذلك، اإىل ال�سراع املوؤدي اإىل 

التفرقة والت�سرذم .

ينبغي علينا، واحلالة هذه، 

اأردن���ا اخل���روج م��ن هذا  اإذا 

اإىل خمتلف  امل��اأزق، النتباه 

العوامل الإيجابية، ال�سيا�سية 

منها والقت�سادية والفكرية، 

التي راكمنا من خاللها، منذ 

اأكرث من قرن ونيف، جتارب 

حياتية عديدة مفيدة وبناءة 

للذات اجلماعية .

هذه التجارب قد �ساعدتنا 

يف جت��اوز مع�سالت تولدت 

زمن احلرب الباردة، وهاهي 

الآن، �ست�ساهم، ول �سك، اإن 

اأح�سنا ا�ستثمارها عقالنيا، يف 

تفكيك ما قد مت تركيبه، �سلبا، 

اإىل  الثالثة  الألفية  بداية  مع 

الآن، من مع�سالت جديدة، 

اأي�����س��ا يف  كما �ست�ساعدنا 

التحرر من تبعاتها نهائيا .

اإطارا  مع�سالت �سكلت 

ارت�سم  للعيان،  باديا  وا�سعا 

م���اأزوم،  داخ��ل��ه و�سع عربي 

وعك�س، ب�سكل تع�سفي، لأنظار 

العامل، �سورة قامتة وم�سوهة 

لأن�سنتنا العربية الأ�سيلة .

التي  ف��امل��ع��رك��ة احل��ق��ة 

تنتظرنا اأن نخو�سها جميعا، 

التحرر  ك��ع��رب ه��ي معركة 

الق��ت�����س��ادي وال�سيا�سي 

الذات  بناء  والفكري، معركة 

وف���ق روؤي����ة ل تت�سالح مع 

اإل ع��ن��د اعتماده  امل��ا���س��ي 

كقاعدة ثقافية مركبة تدخل 

يف تكوينها ثقافة الذات وثقافة 

الآخر، ول تنظر اإىل احلا�سر 

كمجرد حمطة عبور عابرة .

فهذا الطابع اجلديد الذي 

ي�سم نظرتنا للما�سي وللحا�سر 

هو طابع كيفي �سي�ساعدنا 

على ر�سم اخلطوط العري�سة 

ال���واع���د. فقد  للم�ستقبل 

اأثناء خو�سنا ملعاركنا  نف�سل 

احل�سارية، وقد نتعرث ب�سبب 

التي  الوعرة  امل�سالك  طبيعة 

تطوؤها اأقدامنا، لكن الإ�سرار 

على موا�سلة امل�سري هو وحده 

الكايف لإقناع اأنف�سنا اأن نقطة 

املبتغى، مهما  اإىل  الو�سول 

املرة،  بعدت، لن تكون، هذه 

�سرابا، بل واقعة حقة .

ومي��ك��ن ال���ق���ول ب���اأن���ه ل 

رب��ح ره���ان هذه  اإىل  �سبيل 

بالتثقيف ون�سر  اإل  املعركة 

ال�سباب  الوعي يف �سفوف 

واإ�سالح املنظومة الرتبوية. 

الذات والكيان  بناء  فم�سرية 

اجلماعي تتطلب اأن نفح�س، 

بكل جدية وبكل عقالنية، 

اأعطابنا املركزية وذلك مبحو 

تلك ال�سورة التي كوناها عن 

اأذهان  اأنف�سنا، وتكر�ست يف 

الغرب ك�سورة منطية لالإن�سان 

العربي .

نحن نعي�س الآن يف مفرتق 

ال��ط��رق، وال��ع��امل م��ن حولنا 

ب�سرعة. وهذا يتطلب  يتغري 

الت�سرف على وجه  �سرورة 

عقالين اأكمل للتكيف الإيجابي 

معه. فال حميد لنا، اإذن، عن 

التاريخية  تمل م�سوؤولياتنا 

الكربى التي تنعك�س، �سلبا اأو 

واأجيالنا  اأبنائنا  اإيجابا، على 

الالحقة .. فال مناأى لأحد منا 

عن هذا التغري. فهدر الفر�س 

البنيات  التنمية وتديث  يف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والقت�سادية 

اإنتاج مزيد  والفكرية معناه 

من املاآزق واملثبطات.
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ت��ع��ي��������������������د احل����ن����ن ل���ل���م���اض���ي اجلميل

أدوات منزلية تعبق بالراث

مت��������ي��������ز األث�����������������������اث امل���������ن���������زل���������ي ف������������ي ال��������ب��������ي��������ت ال��������ك��������وي��������ت��������ي ال������������ق������������دمي ب�������ال�������ب�������دائ�������ي�������ة
أدوات امل������ط������ب������خ ال������ك������وي������ت������ي ال��������ق��������دمي ت�������ع�������رض حت������ف������ا ف�����ن�����ي�����ة ف��������ي أرج����������������اء امل������ن������زل

نزار قا�شمية

الرتاث واملوروثات القدمية من العادات والتقاليد التي ل ميكن جتاهلها، فهي جزء من حياتنا التي تذكرنا بحياة الآباء 

اجلميلة. والذكريات  العريق  املا�شي  ومتثل  التكلف،  وعدم  الي�شر  حيث  املا�شي  عبق  خاللها  من  ونلحظ  والأج��داد، 

ال��رغ��م م��ن اختالفها  واأدوات����ه����ا، وع��ل��ى  ب��ك��ل حم��ت��وي��ات��ه��ا وم��ك��ون��ات��ه��ا  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأك���ن���اف  وت��ع��ي��دن��ا اىل 

ل��الأح��ف��اد.  الأج�������داد  واإرث  امل��ا���ش��ي  ن��ك��ه��ة  ي��ت��خ��ل��ل��ه  ع��ري��ق��ا  ت���راث���ا  مت��ث��ل  اأن���ه���ا  ال  احل��ا���ش��ر  وق��ت��ن��ا  ع���ن 

ال����ذي ات�شم  ال��ق��دمي��ة  ال��ك��وي��ت  ال���ق���دمي يف ط��ب��ي��ع��ة ح��ي��اة دول����ة  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ب��ي��ت  امل���ن���زل يف  اأث�����اث  مت��ي��ز 

وال�شرب. الأك���ل  يف  ت�شتخدم  وال��ت��ي  املختلفة  املعي�شة  اأدوات  يف  ال��ق��دمي  ال���رتاث  مظاهر  وعك�ش  بالبدائية، 
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من اأهم قطع الأثاث القدمي 

الكويتيون  ال��ذي ا�ستخدمه 

يف داخ���ل منازلهم يف ذلك 

الوقت.

طا�شة 

ت�سنع من املعدن وت�ستورد 

من الهند، )الطا�سة( ال�سمالية 

ال��ت��ي يف ال�����س��ورة رق��م )7( 

عمرها اأكرث من 92 عاما اأما 

الثانية فعمرها ما يقارب 72 

عاما. )الطا�ستان �سغريتا 

احلجم قطرهما ل يتجاوز 

ع�سرة �سنتمرتات، كان يحفظ 

ال�سابق لوازم  بداخلهما يف 

واحتياجات الأ�سرة مثل البخور 

والزعفران وبع�س امل�ساغ. 

جولة جاز 

اأ�ستخدمت هذه )اجلولة( 

يف اخلم�سينات، وتعترب يف 

الو�سائل  تلك الفرتة اح��دى 

املتطورة يف الطهي. علما اأنه 

مت ا�ستخدامها مرة اأخرى يف 

الت�سعينات وبالأخ�س خالل 

الحتالل العراقي الغا�سم . �سحون �ساي قدمية تمل 

�سورة علم الكويت ال�سابق ذي 

اللون الأحمر ومكتوب عليه 

باللون  ا�سم دول��ة )الكويت( 

الأبي�س .

�شينية معدن 

وع������اء م���ع���دين دائ�����ري 

الكويتي  البيت  ا�ستخدم يف 

القدمي، وكان يتم ا�سترياده من 

الهند منذ اخلم�سينات، كما 

كان يوجد )�سينية �سفر( وهي 

الأحمر »�سفر«  النحا�س  من 

بداخلها نقو�س هند�سية جميلة. 

بالإ�سافة اإىل نوعية اأخرى من 

�سواين �سفر ل تتوي على 

نقو�س وكانت ت�ستورد من الهند 

منذ الثالثينات وت�ستخدم يف 

البيوت الكويتية قدميا. 

إرث ف����ي ال����ق����دم .. 
وإرث دائم لألجيال 
امل��������س��������ت��������ق��������ب��������ل��������ي��������ة 

جولة اأم كال�ش 

اأق��دم اأن��واع )ج��ول( الغاز 

الكويت، و�ساع  الذي عرفته 

ا�ستخدامه منذ زم��ن بعيد، 

واجلولة التي يف ال�سورة رقم 

 120 )8( عمرها مايقارب 

عام. و�سميت با�سم )اأم كال�س( 

لكونها ذات رقبة طويلة ت�سبه 

)الكال�س(. 

قدر �شفر 

النحا�س  م�����س��ن��وع م���ن 

الأحمر، وهي قدور نحا�سية 

كبرية احلجم مل يتم تلميعها  

الغالب ل�سنع  وت�ستخدم يف 

التي تعرف  ال�سعبية  الأك��ل��ة 

)بالهري�س( لكونها كبرية احلجم 

فيطبخ بها اأكل )العزامي(. 

وتوجد جدور �سفر �سغرية 

ولكونها من النحا�س فاإنها 

ال�سداأ )احللي( فيتم  دائمة 

تلميعها وتعرف هذه الطريقة 

التي  وال��ق��دور  )بالتبيي�س(. 

ال�����س��ورة رقم  ن�ساهدها يف 

البيوت  ت�ستخدم يف   )12(

الكويتية القدمية لطهي الطعام 

ومن املالحظ اأنها ثقيلة احلمل 

وجيدة ال�سنع. 

�شينية اجلاي 

ت����ت����وي ���س��ي��ن��ي��ة من 

النحا�س، وق��وري من املعدن 

ي�سمى )قوري ملب�س(، وقوري 

م��ن اخل���زف ي�سمى )قوري 

�سني( .

بال�سابق اإذا )قوري �سني( 

اأو )البطوط(  اأ�سابه الت�سقق 

جمع )بط( ل يرمى يف النفايات 

مثل الوقت احلا�سر بل يربط 

باأ�سالك معدنية على �سكل 

طوق دائري باإحكام وي�ستخدم. 

اأ�سخا�س حمرتفون  وهناك 

ل��ه��ذه احل��رف��ة، وي�سمى من 

العمل )باملجني(  يقوم بهذا 

العمل بحد ذاتها  وط��ري��ق��ة 

ت�سمى )بالتجنية( اأي الت�سليح 

اأما الأ�سالك التي تو�سع حول 

)القوري( فت�سمى )بالت�سبيت( 

والآن ي�سمى )قوري م�سبت(. 

�شحون اأم بنت 

ت�سكيلة منوعة وخمتلفة 

اأم بنت( وهي  م��ن )�سحون 

ال�ساي  اأن���واع �سحون  اأق��دم 

ال��ت��ي ع��رف��ت وا�ستخدمت 

ق��دمي��اً. وكانت  ال��ك��وي��ت  يف 
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املطبق 

وعاء معدين قدمي ي�ستخدم 

حلفظ اللنب والزبد او احلليب 

ومن ثم يهدى )املطبق( للبيوت 

املجاورة اأو الأ�سر ال�سديقة.

املرة م�سروب ال�سيافة اليومي 

املف�سل عند احل�سر واأهل 

البادية �سواء كما كان ي�سربها 

)الغا�سة( يف البحر كثريا يف 

ال�سروع  الباكر قبل  ال�سباح 

يف م���زاول���ة مهنة الغو�س، 

بالإ�سافة اإىل اأنهم يحت�سونها 

التمر خالل  م��ن  م��ع ح��ب��ات 

فرتات ال�سرتاحة. 

اجليلة 

وعاء من النحا�س، وقطره 

مابني 10 اإىل 15 �سم ي�ستخدم 

يف تديد كمية املواد الغذائية 

امل���راد احت�سابها، وت�سمية 

)اجليلة( جاءت من املكاييل .

املقراف 

ي�سبه )اجليلة( تقريبا ولكنه 

اأكرب قليال من ناحية احلجم 

وي�ستخدم كوعاء ل�سرب املاء اأو 

)لقرف اأي مواد اأخرى( .

الأزق��ة )ال�سكيك( والأحياء 

)ال��ف��رج��ان( �سائحا )نكا�س 

.. نكا�س( فينادى عليه ليقوم 

بعملية تنقري طبقتي »الرحاة« 

باأداة حديدية لكي ت�سبح طبقتا 

»الرحاة« خ�سنتني فت�ساعدا يف 

عملية طحن احلبوب 

املحما�ش 

ي�سنعه احلدادون قدميا يف 

الكويت وي�ستخدم يف )حم�س( 

النب الذي جاءت منه ت�سمية 

)املحما�س(. حيث يو�سع النب 

داخل الوعاء فوق النار وتقلب 

حبات النب يف الأداة احلديدية 

املت�سلة )باملحما�س(. ويالحظ 

الأداة احلديدية مت�سلة  باأن 

ب�سل�سلة مع املحما�س وذلك 

بها  الأطفال  لهو  للوقاية من 

وفقدانها .

دلل القهوة 

القهوة  ت�ستخدم لتقدمي 

املرة، وعرفت يف الكويت قبل 

دخول ال�ساي. وتعترب القهوة 

الرحاة 

ع��ب��ارة ع��ن طبقتني من 

احل��ج��ر على �سكل دائ���ري، 

اأو�سطها  ال�سفلى يف  الطبقة 

لي�ساعد على  م�سمار �سميك 

العليا، وتدار  تثبيت الطبقة 

و�سع  بعد  العلوية  الطبقة 

الفتحة  البقول املختلفة يف 

العليا فتخرج مطحونة من بني 

طبقتي »الرحاة« تبعاً للحركة 

الن�سطارية بالدوران. وهناك 

مهنة كويتية قدمية وجدت 

»ال��رح��اة«  هي مهنة  بوجود 

ال��ذي يتجول بني  »النكا�س« 

املال�ش 

اأداة حديدية من النحا�س، 

وب��ه��ا ثقوب  ال�سكل  دائ��ري��ة 

ومت�سلة باليد، حيث ي�ستخدم 

)املال�س( يف ا�ستخراج الطعام 

القدر )النجاب( وهناك  من 

)ال��ل��ي يف  ي��ق��ول  مثل كويتي 

اجلدر يطلعه املال�س(. 

امل�شخال 

اآنية من النحا�س بها ثقوب 

�سغرية، ويو�سع الأرز بداخله 

لت�سفيته من املاء. وي�ستخدم 

)امل�����س��خ��ال( غالبا يف �سنع 

الأكلة الكويتية ال�سعبية التي 

اأن  تعرف )بامل�سخول( ل�سبب 

ماء الأرز )ين�سخل( من خالل 

ثقوبه .

ال�شميل 

ي��و���س��ع احلليب  ح��ي��ث 

اإ�سافة  )الروبة( بعد  الرائب 

اإليه يف )ال�سميل(، ثم  امل��اء 

يعلق م��ن ط��ريف احلبلني يف 

اأرجل  لها ثالثة  اأداة خ�سبية 

ت�سمى )باملرياحة( فيتم خ�س 

)اللنب( جيدا حتى ي�ستخرج 

منه الزبد.
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ال�شفرطا�ش 

ي�سنع )ال�سفرطا�س( من 

املعدن وهو م�ستق من كلمتني 

ال�سفر مبعنى الرتحال،  هما 

الوعاء. وهو  والطا�س مبعنى 

وعاء ال�سفر. ويتكون من وعاء 

معدين قوي مبطن بوعاء اآخر 

مبثابة عازل حراري للمحافظة 

على �سخونة الأكل عندما يو�سع 

يف الأواين املعدنية املرتا�سة 

فوق بع�سها البع�س، ومن ثم 

ب��داخ��ل )الفرطا�س(  تو�سع 

لتناوله بعد  اإغالقه  ويحكم 

�ساعات عديدة. 

فيما  ي�ستخدمه  وك����ان 

اأ�سحاب بع�س املهن  م�سى 

التي تتطلب منهم ال�ستمرار 

يف العمل دون العودة اإىل البيت 

وقت الظهرية للغداء.  

امل�شن 

رفيعة  ح���دي���دي���ة  اأداة 

ال�سكني  ت�ستخدم يف )�سن( 

ومنها جاءت الت�سمية، وح�سب 

ال�سورة رقم  ما هو مبني يف 

ت�����������وارث�����������ت ه������ذه 
األدوات األجيال 
املتعاقبة  وأصبح 
يتناقلونه  إرث��������ا 
ع�������ب�������ر األزم��������ن��������ة 

)22( يرجع تاريخ �سنع هذا 

)امل�سن( املنقو�س على املم�سك 

يف عام 1914. 

الطرب 

ي�����س��ت��خ��دم��ه اجل������زارون 

)ال���ق�������س���اب���ون( يف تقطيع 

اللحوم. 

بيت املاجلة 

)البيت( عبارة عن وعاء من 

املعدن له غطاء و )املاجلة( هي 

مواد التموين )فبيت املاجلة( 

عبارة عن اإحدى و�سائل حفظ 

التموين، ويكون مكانه  مواد 

البيت  اإح���دى احل��ج��رات يف 

التي تعرف  القدمي  الكويتي 

املاجلة( يحفظ  فيه  )ب��دار 

ال�سكر والأرز )العي�س( والعد�س 

واملا�س والطحني واأنواع اأخرى 

من البقول .

ب�شتوك الأجار 

م���ن اخلزف  وع����اء   

يجلب من الهند، )الب�ساتيك( 

جمع )ب�ستوك( يف ال�سورة 

رقم )24( يعود �سنعه اإىل عام 

1954 م. 
)الب�ستوك( يف  وي�ستخدم 

حفظ املخلالت ال�سعبية التي 

تعرف )بالأجار( ويحكم اإغالق 

)الب�ستوك( جيدا ويو�سع يف 

�سطح املنزل ملدة �سهر تقريبا، 

اأب���داً حتى  ول يفتح خالله 

ل تف�سد املحتويات بدخول 

الهواء. 

وقد اعتاد الكويتيون قدميا 

قبل فتح )ب�ستوك الأجار( باأن 

يكربوا ويذكروا ا�سم اجلاللة، 

واإن وجدت املحتويات فا�سدة 

)خمور( يقولون باأنه مت فتحه 

ومل ي�سم عليه. 

املنفاخ 

ي�ستخدم يف املطبخ الكويتي 

القدمي لنفخ النار كي ي�ستعل 

احلطب اأو )العرفج( ليتم طهي 

الطعام. 

 القرابية 

وع��اء زجاجي خمروطي 

ف��ار���س يف  ب���الد  م��ن  يجلب 

ي��و���س��ع بداخل  امل���ا����س���ي، 

)القرابية( رحيق الورد املعطر 

الورد(  وال���ذي يعرف )مب��اء 

وي�ستخدم كنوع م��ن العطر 

حيث يو�سع يف الأناء املخ�س�س 

لذلك ويعرف )باملر�س( كما 

يو�سع )بالقرابية( اأي�سا )ماء 

ال��ذي ي�ستخرج من  اللقاح( 

فحل النخيل وي�ستفاد منه 

باإ�سافته لل�ساي مما يعطيعه 

ويك�سبه نكهة ورائحة طيبة.                     

وتيط )بالقرابية( اأعواد من 

الق�س لكونها وع��اء زجاجيا 

رق��ي��ق��ا وذل���ك لوقايتها من 

الك�سر. 

اأوتي الفحم واملر�ش 

عرف يف الثالثينات   

وكان يجلب من الهند وي�ستخدم 

بو�سع الفحم املتوهج يف داخله 

لكي املالب�س، اأما املر�س فعرف 

ا�ستخدامه يف الأربعينات. 
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األدوات الشعبية 
ال���ك���وي���ت���ي���ة بعض 
م������������ا ت�������ب�������ق�������ى م����ن

تراثنا اجلميل  في 
ذاكرتنا ووجداننا 

الآنية  امل��اء يف  حيث يو�سع 

الأداة  الزجاجية مع تريك 

احلديدية اإىل الأعلى والأ�سفل، 

فينفث من فتحته العليا رذاذ 

املاء فوق املالب�س.

الدوة

ه��ي مب��ث��اب��ة امل���دف���اأة يف 

الوقت احلا�سر وت�ستخدم يف 

ال�ستاء للتدفئة حيث يو�سع بها 

املتوهج ويلتف حولها  الفحم 

اأفراد الأ�سرة يف ليايل ال�ستاء 

الباردة، ويحلو حديث ال�سمر 

واحلكايات )احل���زاوي( ملدة 

طويلة. كما تو�سع )الدوة( يف 

)الدواوين( واملجال�س ويو�سع 

القهوة  اأب��اري��ق  الفحم  ح��ول 

)ال��دلل( و )ق��واري ال�ساي(. 

ال��ذي ي�ستخدم يف  والفحم 

)الدوة( يجلب من اأفريقيا وبالد 

فار�س والهند، واأف�سل اأنواعه 

جتلب من كرات�سي وي�ستمر 

وميكث متوهجا حتى ال�سباح                                                                                                    

كم اأن هناك اأ�سكال واأحجاما 

خمتلفة )للدوة( واأف�سل اأنواعها 

التي تكون من النحا�س .

املاللة 

ع���رف ال��ن��ا���س ق��دمي��اً ب� 

ك��ان��ت ت�ستخدم  لَ����ْه(  )املَ����الَّ

كثالجة حلفظ بع�س حاجياتهم 

وهي  عليها.  ومطبوخاتهم 

اأو  عبارة عن ثالث خ�سبات 

اأربع يبلغ طول الواحدة ٦٠�سم 

تربط اأطرافها ببع�سها فتكون 

�سكاًل ثالثياً اأو رباعياً فتعلق 

بحبال تربط يف طرف )الندل( 

املطل على حو�س املنزل فتاأخذ 

و�سعًا متدليًا م��ع��داً خلزن 

اأن  بع�س املواد الغذائية دون 

لل�سطو، كما  تتعر�س  اأو  تقع 

اأنها ت�ساعد على تعري�س املواد 

الغذائية للهواء الطلق بدلً من 

تخزينها داخل الغرف فتف�سد 

من �سدة احلر.

واأهم ما يو�سع يف )املالله( 

وهي  )الَقِبيَبة(  بها  ويبيت 

الأرز البائت، كذلك الأ�سماك 

وال��ل��ح��وم وم���ا يجفف منها 

وغريها من اأنواع الأطعمة التي 

تتطلب جواً مالئماً حلفظها. 

و)املاللة( التي يف ال�سورة رقم 

)29( م�سنوعة من الأ�سالك 

على �سكل دائري .

املنحاز 

وع����اء خ�����س��ب��ي جم���وف، 

يقتطع من الأ�سجار ال�سخمة 

الهند ويتم جتويفه حتى  يف 

م�ستوى الن�سف تقريبا، له اأداة 

خ�سبية طويلة ت�سمى )باليد(، 

وتوجد اأحجام واأ�سكال خمتلفة 

)للمناحيز( ي�ستخدم يف دق 

احلبوب وبالأخ�س احلنطة 

ل�سنع الأكلة ال�سعبية الكويتية 

امل�سهورة التي تعرف )بالهري�س( 

و)للمنحاز( اأهمية كربى قبل 

املبارك،  حلول �سهر رم�سان 

الكويتية دق  البيوت  فتزاول 

الن�سوة  وت��ت��ن��اوب  )احل����ب( 

الهري�س( نظرا لأن  يف )دق 

العملية تتطلب جمهودا  تلك 

كبريا يف حالة الكمية الكبرية 

املطلوبة طوال �سهر رم�سان.

ال�سلب وت�ستخدم ل�سنع خبز 

الكويتية.  البيوت  الرقاق يف 

حيث جاءت ت�سمية )الرقاق( 

التي  ك��ون طبقة اخلبز  م��ن 

منه  وي�سنع  رقيقة،  ت�سنع 

التي تعرف  ال�سعبية  الأك��ل��ة 

)بالت�سريبة( والتي يف�سل اأكلها 

يف �سهر رم�سان املبارك. 

عكة العداين 

وع���اء ك���روي دائ����ري من 

ل��ه فتحة   اجل��ل��د الطبيعي 

ي��و���س��ع يف داخلها  �سيقة، 

البلدي والذي يعرف  ال�سمن 

بالدهن )العداين( .

الهاون 

هناك العديد من الأ�سكال 

والأح�����ج�����ام امل��ت��ن��وع��ة من 

)الهاونات(، وهو من الأدوات 

املهمة والالزمة ل�ستخدامه يف 

املطبخ الكويتي القدمي. ون�سري 

ال�����س��ورة رق��م )33(  هنا يف 

اإىل )الهاون( الأ�سود من جهة 

ال�سمال الذي متتلكه اأ�سرة منذ 

اأكرث من 112 عاما.    

التاوة 

قطعة حديد دائرة حمدبة 

ال�سكل، ت�سنع م��ن احلديد 
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نابيلون بونابارتهتلرمارتن بيرب يوليو�س قي�سر

بن علم النفس والبيولوجيا
الزعامء ... ملاذا تربعوا عىل 
السلطة وبم يتميزون عنا؟

ماليني  ثالثة  من  اأكرث  قبل  الب�شرية  املجتمعات  ت�شكل  منذ 

�شنة مل يخُل جمتمع من قائد اأو زعيم يحكمه.

هي  والأنرثوبولوجيا  الجتماع  علماء  تراود  التي  والأ�شئلة 

اأو كبرية اأن ي�شبح زعيما  كيف لفرد من اأي جمموعة �شغرية 

لها دون غريه؟ ومن اأي طينة يت�شكل الزعماء؟

هل هم خمتلفون عنا؟ وملاذا ل ن�شتطيع ال�شتغناء عنهم؟

اإجابات  اإىل  الو�شول  العلماء  يحاول  ومت�شعبة  كثرية  اأ�شئلة 

التي  والبيولوجية  النف�شية  الرتكيبة  معرفة  اأجل  من  عنها 

متيز الزعماء والقادة عن غريهم من الب�شر.

بداية لبد من الإقرار باأن 

القاعدة الأ�سا�سية للرتبع على 

ال�سلطة يف املجتمعات  عر�س 

ال��ب�����س��ري��ة ���س��واء ك��ان��ت هذه 

ال�سلطة يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية 

اأو القت�سادية اأو الجتماعية، اأو 

حتى يف الأ�سرة هي اأن القائد 

اأو الزعيم مل يكن له وجود، 

ومل يكن ليفر�س وجوده اإل لأن 

اأن�ساره  بالت�سليل وبدعم من 

وموؤيديه لال�ستيالء على ال�سلطة 

اأو احلفاظ عليها، اإل اأن الآلية 

الأ�سا�سية لوجوده تبقى واحدة 

وهي:

اع���������رتاف اخل���ا����س���ع���ني 

ل�سيطرته بوجوده �سواء بالر�سا 

اأو بالقوة.

النف�س  ع�������امل  ي����ق����ول 

واأح����د منظري  الج��ت��م��اع��ي 

علم البيئة ال�سيا�سية �سريجيو 

مو�سكوفت�سي )1925 - 2014( 

يف كتابه »ع�سر اجلماهري« 

)1981( »يبدو اأن الإن�سان ومنذ 

بداية تكون التجمعات الب�سرية 

بحاجة اإىل الإعجاب اأو املحاكاة 

اأو اخل�سوع ل�سخ�س اآخر يعترب 

بنظره كائنا اأعلى من����زلة، فف����ي 

البداية يكون الأب، ث��م الأ�ستاذ، 

والأخ الأكرب، ثم الفنانني العظام 

اأو العلماء«.

به وتقبلوه  الآخ��ري��ن اعرتفوا 

كما هو، ف�سحره قد يتال�سى 

يف حلظة ما، و�سلطته ميكن اأن 

تنهار يف مرحلة ما، واإل كيف 

ميكننا اأن نف�سر �سقوط بع�س 

الأنظمة الكربى يف العامل؟

القاعدة  اأن ه��ذه  وب��رغ��م 

غري كاملة نظرا لأن الزعيم 

اأو  ب��ال��ق��وة  ق��د يفر�س نف�سه 

بداية العالقة بني 

امل�شيطر واخلا�شع له

الت�ساوؤل  ي��ب��دو  ق��د  وه��ن��ا 

م�����س��روع��اً: ه��ل يعترب ظهور 

الب�سرية  القادة يف املجتمعات 

قانونا من قوانني الطبيعة؟

بالن�سبة اإىل طبيب النف�س 

والأع�ساب جان ديديه فان�سان 

فاإن »نزعة ال�سيطرة متثل ميال 

اأن  طاغيا لدى احليوانات ما 

ينتظموا يف جتمعات«

غري اأن هذه القاعدة العامة 

ا�ستثناءات مثل  ل تخلو م��ن 

الثدييات  ال��ي��ك��اون وه��و م��ن 

ال�سارية الأفريقية التي تعي�س 

ع��ل��ى �سكل جم��م��وع��ات غري 

متدرجة املراتب، اأو غزلن الرنة 

التي ل يقود اأحد من اأفرادها 

القطيع.

الب�سرية  ويف املجتمعات 

اأي�سا وجد علماء الأنترثبولوجيا 

إعداد : ميسون يحيى

)2015 أغسطس   - )يوليو   82 الغرسة 

38



Ona را�سبوتني - منوذج الزعيم املقنعقبائل الأونا

)الإن��ا���س��ة( مثل بيري كال�سرت 

موؤلف   )1977  -  1934  (

كتاب )املجتمع �سد الدولة( 

القبائل  ب��ع�����س  ه���ن���اك  اأن 

»البدائية« - خ�سو�سا قبائل 

تعي�س  التي  الياهغان  و  الأون��ا 

يف اأر����س ال��ن��ار )اأرخ��ب��ي��ل يف 

اأق�سى جنوب اأمريكا اجلنوبية 

باملحيط الهادي(- لي�س لديها 

نظام رئا�سي موؤ�س�ساتي، وهناك 

قبائل اأخرى لديها زعماء ولكن 

ب�سلطات حمدودة جدا.

وي�سري عامل الأنرثوبولوجيا 

مدير الدرا�سات يف مدر�سة 

للعلوم  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات 

فيليب  بباري�س  الجتماعية 

دي�سكول يف كتابه »رماح ال�سفق« 

لي�س  اأن م�سطلح »زعيم«  اإىل 

م��وج��ودا يف لغة »اجليفارو«، 

ففي هذا املجتمع الهندي الذي 

يعي�س يف اأعلى الأمازون يوجد 

ال�  »رج��ال كبار« يطلق عليهم 

)جنت( يقت�سر دورهم على قيادة 

الفرق املقاتلة اأثناء احلروب، ول 

ميار�سون اأية هيمنة يف حميطهم 

الجتماعي«، وي�سيف اأنه خالل 

اإقامته لدى قبائل اجليفارو�س 

مل ير »جنت« يعطي اأوامر )اإل 

اإذا طلب من زوجته اأن ت�سر 

له �سرابه(!!

نزعة فطرية

بالطبع هذه لي�ست �سوى 

مواهبه يف عقد امل�ساحلات 

ال��ودودة حينا،  الت�سويات  عرب 

اأحيانا«، وي�سيف:  اأو املداهنة 

»الطفل/ القائد يكتفي من وقت 

اأو  ال�سفوي   – بالتهديد  لآخر 

احلركي – ولكن دون اأن مي�سي 

اإ�سافة  العدواين،  الفعل  اإىل 

اأن��ه يقوم بحماية زمالئه  اإىل 

الأكرث �سعفا، ويلعب دورا يف 

تاآلف وتن�سيط املجموعة على 

الزعماء الأكرث مهارة  طريقة 

بني البالغني«.

اخل�شائ�ش النف�شية 

املبكرة للقادة

يف الواقع ت�سكل القدرة على 

اإىل  تريك الآخرين ودفعهم 

العمل يف م�سروع جماعي اإحدى 

امل�سرتكة  النف�سية  اخل�سائ�س 

لدى معظم القادة، وهناك اأي�سا 

نقطة م�سرتكة اأخرى تتج�سد يف 

الرغبة يف توزيع الأدوار وي�سري 

»القائد  اأن  اإىل  مو�سكوفت�سي 

لديه القدرة على اتخاذ القرارات 

يف الوقت الذي ل ي�ستطيع فيه 

اأف��راد املجموعة ح�سم  معظم 

مواقفهم، كما اأنه ينتقل مبا�سرة 

اإىل الفعل يف الوقت الذي يعلن 

فيه الآخرون عن نيتهم القيام 

به، ولهذا يتحمل القائد خماطر 

اإىل  فعله مما يجعله م�سطرا 

اإي�ساح خياراته والقيام بتو�سيح 

اإىل  واأحيانا  املعقدة،  املواقف 

ينتظرون قراره  جعل اجلميع 

النافذ«.

كما يت�سف القادة بقدرتهم 

على انتداب وا�ستخدام الآخرين 

ب�سكل عملي وغ���ري مبا�سر 

اأحيانا.

وي��رى رئي�س ق�سم الطب 

النف�سي للطفل يف م�ست�سفى 

اتيان، موري�س بريجري  �سانت 

يف كتابه »اجلنون الكامن لدى 

رجالت ال�سلطة« اأن »التعط�س 

اإىل ال�سلطة يلعب دورا يف تكوين 

للقادة، فهم  النف�سية  الدوافع 

يريدون دائما املزيد: املزيد من 

املهام، املزيد من الألقاب، املزيد 

املزيد  واأي�سا  الإع��ج��اب،  من 

ال�سيطرة على الآخرين،  من 

اأن لديهم جميعا ه�سا�سة  اإل 

نرج�سية كبرية، فهم يت�ساءلون 

اأن��ا معرتف  با�ستمرار: »ه��ل 

بي مبا فيه الكفاية؟« ومبا اأن 

هذا العرتاف اأمر حيوي جدا 

بالن�سبة لهم فهم م�ستعدون 

للقيام باأي �سيء للو�سول اإليه، 

يف حني اأن الأنا�س العاديني ل 

يتمكنون من الو�سول اإىل عتبة 

ما لل�سلطة لأنهم غري قادرين 

على تكري�س كل طاقاتهم يف هذا 

الأمر مهما طال بهم الوقت، كما 

اأنهم غري قادرين على القبول 

مبختلف الت�سويات ول باإزاحة 

كل من يعرت�س طريقهم« واأخريا 

موسكوفتشي: اإلنسان 
ب��ح��اج��ة إل����ى اإلع���ج���اب 
اخلضوع  أو  احمل���اك���اة  أو 
ل�������ش�������خ�������ص ي������ع������ت������ب������ره 
أع��������ل��������ى م������ن������زل������ة م���ن���ه
اأن  لتفنيد نظرية  ا�ستثناءات 

الزعامة يف املجتمعات قانون 

من قوانني الطبيعة، فالواقع 

وب���روز  اأم���ر خمتلف مت��ام��ا، 

اإىل »القيادة« قاعدة  النزعة 

اأ�سا�سية يف جميع املجتمعات 

القدمية منها واحلديثة، بل 

ت��ربز لدى  اإنها نزعة فطرية 

اأكرث  الأط��ف��ال يف �سن مبكرة 

مما نت�سور.

مل��الح��ظ��ات مدير  ف��وف��ق��ا 

ال�سحي  الأب��ح��اث يف املعهد 

بباري�س  ال��دوائ��ي��ة  والأب��ح��اث 

م��ون��ت��ان��ي��ي��ه يف كتابه  ه��وب��ري 

ب��داي��ات احلنان«،   .. »التعلق 

ال�12  »اب��ت��داء من عمر  فاإنه 

الأطفال  15 �سهرا يبدي  اإىل 

�سلوكيات �سيطرة اأو خ�سوع اإزاء 

اأقرانهم، لكن الطفل الذي يفوز 

بلقب القائد لي�س الطفل العنيد 

والعدواين، بل من لديه القدرة 

على ا�ستمالة الآخرين من خالل 

موري�س بريجري
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فهل هذا ب�سبب ممار�سة 

ال�سلطة، اأم نتيجة لها؟

القيادة  النزوع نحو  وه��ل 

يعود اإىل �سبب بيولوجي؟

ي�سري علماء مركز الأبحاث 

امل��ت��ع��ددة الخ��ت�����س��ا���س��ات يف 

مونت كارلو اإىل اأنهم ا�ستطاعوا 

بتن�سيط  ت��ق��وم  م���ادة  ت��دي��د 

املراكز العليا يف دماغ الزعماء، 

لكنهم مل يجدوا الدليل القاطع 

على الدور الذي يقوم به هذا 

الإن���زمي وه��ل يقت�سر وجوده 

على القادة اأم اأنه موجود لدى 

غريهم من العلماء والفنانني.

ومن الثابت اأي�سا اأن ل �سيء 

الزعماء  اأدمغة  اأن  اإىل  ي�سري 

ت��خ��ت��ل��ف ت�سريحيا  ال��ع��ظ��ام 

النا�س  اأدمغة  عن غريها من 

العاديني.

ال�سبعني  ال���ذك���رى  ف��ف��ي 

لوفاة الزعيم لينني اأكد علماء 

معهد املخ يف مو�سكو اأن ن�سف 

الدماغ الأمين ملوؤ�س�س التاد 

يت�سابه مع نظراءه  ال�سوفيتي 

لدى العديد من ال�سخ�سيات.

يف ال�سياق ذاته وجد اأن وزن 

اأكرب من  لي�س  القادة  جمجمة 

املعدل املتو�سط لأوزان جماجم 

بقية الب�سر.

كما مل يثبت وجود منوذج 

مثايل حلجم الزعيم، فالإ�سكندر 

ك��ان��ا �سخمي  وقي�سر م��ث��ال 

نابليون  اأن  اجل�سم، يف حني 

كما يوؤكد بريجري فاإن: »ال�سلوك 

النف�سي الطبيعي لالإن�سان هو 

ال�سخمة، يف  الأع��ب��اء  جتنب 

حني اأن من ينحون باجتاه ت�سلم 

ال�سلطة ل ي�ستطيعون  زم��ام 

العي�س �سوى يف بيئات ترتاكم 

فيها امل�سوؤوليات«.

ال�شمات امل�شرتكة للقادة

الت�سلط  الرغبة يف  متتزج 

اأخرى  القائد مع دواف��ع  لدى 

الرغبة يف ممار�سة  من قبيل 

م�سوؤوليات خا�سة، اأو التفاين 

اأجل  م��ن  يف ت��ق��ي��ق اخل���ري 

ال�سالح العام كما يف احلركات 

ال�سيا�سية والجتماعية حيث 

اإىل  الأف���راد  ي�سعى كثري من 

القيم  ببع�س  القيادة لإميانهم 

كاحلرية وامل�ساواة وال�سرتاكية 

والأمة والبيئة .. اإلخ .

وهناك قادة اآخرون تتملكهم 

الرغبة يف ت�سيري الأمور وفقا 

لأفكارهم مما يبعث لديهم الأمل 

اأو  امل��ال  امل��زي��د م��ن  يف ك�سب 

ال�ستفادة من املظاهر اخلارجية 

لل�سلطة )املن�سب، �سكرترية 

اإلخ(  �سخ�سية، مكتب فخم... 

ولكن بالن�سبة لكثري منهم فاإن 

الرغبة يف القيادة لي�ست و�سيلة 

لتحقيق �سيء ما بقدر ما هي 

غاية يف حد ذاتها .

لل�سلطة  ويف هذا املفهوم 

الفيل�سوف مارتن بيرب  يقول 

اأن  »م��ا   :  )1965  - 1878(

التفكري يف  امل��رء عن  يتوقف 

ال�سلطة على اأنها القدرة على 

فعل �سيء ما، حتى ينظر اإليها 

كملكية، وب��ال��ت��ايل تن�سحب 

�سلطته نحو النعزال وتتقوقع 

على نف�سها، لتوؤول اإىل مف�سدة 

لتاريخ العامل«.

اأخ��رى �سائعة  وثمة ميزة 

ال��زع��م��اء وه��ي قدرتهم  ل��دى 

الأمور،  الإم�ساك بزمام  على 

وعلى ت�سكيل »مرحلة« يف �سياق 

اأو  للمجموعة  الفكرية  احلالة 

للبلد الذي يقودونه.

ولتحقيق ذل���ك، يتوجب 

اأن  اأح���ي���ان���ا  ال���زع���ي���م  ع��ل��ى 

راأي  ال�سجاعة ملخالفة  ميتلك 

الزعيم  الأك��رثي��ة، ومثل ه��ذا 

عليه اأن يتخذ موقفا �سد التيار 

ال�سائد، وعلى العك�س قد يربز 

التوافقيني  الزعماء  منط من 

الذين يتحولون بال�سرورة اإىل 

»دمياغوجيني« )منفعيني( فال 

التحايل على  ياألون جهدا يف 

اأو  اجلماهري �سواء بالوعود 

اخلطب الرنانة لك�سب تاأييدها 

التام.

العن�سر الأخ���ري ل�سورة 

النمطية ه��ي قدرته  الزعيم 

على اجلمع وال�سم:« فهو يقوم 

الأف���راد  ب��ني  ال��راب��ط  مبثابة 

من نف�س املجموعة ويتيح لهم 

لتوحيد جهودهم وفق  املجال 

النموذج الذي يراه هو لهم« كما 

يوؤكد مو�سكوفت�سي م�سيفا اأن: 

»الزعيم ينحو باجتاه النف�سال 

عن املجموعة دون اأن يبدو �ساذا 

بالن�سبة لها«، فاملجموعة ل 

متيل ب�سكل عام ل اإىل الن�ساز 

اآخر  النمطية، مبعنى  اإىل  ول 

يتوجب على الزعيم اأن يتمكن 

من بلورة العتقادات التي ميكن 

اأن تُن�سب اإليه كالقدرات اخلارقة 

وال�سحرية مثال، فالعامة ي�سود 

ب��اأن »زعيمها«  لديها اعتقاد 

اأي �سيء«،  قادر على مواجهة 

ويف الوقت ذاته، عليه اأن يبدي 

القائد  الطفل  ه��وب��ي��ر: 
ال������ع������دوان������ي بل  ل����ي����س 
م���������ن ل��������دي��������ه ال��������ق��������درة 
ع�����������ل�����������ى اس���������ت���������م���������ال���������ة 
اآلخ��������ري��������ن مب����واه����ب����ه

جانبا من احلزم، فبقدر ما يكون 

مداهنا بقدر ما يغدو مكروها، 

التقليدي غالبا ما  والزعيم 

يت�سم بالت�سحية ولباأ�س يف اأن 

اإذا دعت  ي�سبح »كب�س فداء« 

احلاجة لذلك.

ه���ل ه��ن��اك اخ���ت���الف يف 

تركيبة دماغ الزعماء؟

ثبت لدى العلماء من خالل 

اأجروها على  التي  الدرا�سات 

ل��دى من  ب��اأن  الزعماء  اأدمغة 

يتمتعون بح�س قيادي معدلت 

اأعلى من غريهم بن�سبة هرمون 

الت�ست�ستريون، ووفقا لدرا�سة 

بالغ يف   1706 اأج��ري��ت على 

الأب��ح��اث يف بو�سطن  معهد 

اأن م���ع���دلت هرمون  وج����د 

اأك��رث ارتفاعا  الت�ست�ستريون 

الذين ي�سغلون منا�سب  ل��دى 

الهرمون  اأن هذا  قيادية، ومع 

الذكري يعترب عامال للعدوانية 

اإل اأن املراأة ميكنها اإفرازه ولكن 

بجرعات اأقل.

اأجنيال مريكلبيناظري بوتو مارغريت تات�سر
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وهتلر كانا �سئيلي احلجم.

وعلى مر التاريخ كان هناك 

الأطوال والأحجام  زعماء من 

كافة وهذا ما دعا عامل النف�س 

والأع�ساب بوري�س �سرييالنك 

للتاأكيد يف كتابه »ذاك��رة قرد 

واأحاديث اإن�سان« اأن »الو�سول 

اإىل ال�سلطة ملكة تن�ساأ �سمن 

لل�سخ�س  اجتماعي  حميط 

ولي�ست �سمة بيولوجية«.

الن�ساء هل يحكمن بطريقة 

خمتلفة؟

التاريخ القدمي واحلديث 

الن�ساء  ال��ك��ث��ري م���ن  ���س��ه��د 

الزعيمات اأمثال بيناظري بوتو، 

مارغريت تات�سر،اأنديرا غاندي، 

واأجن��ي��ال م��ريك��ل، فهل ميكن 

اإنهن يحكمن بطريقة  القول 

خمتلفة؟

لي�ست هناك  يف احلقيقة 

اأو حتى  ت��وؤك��د  اأدل����ة علمية 

الن�ساء ميار�سن  اأن  اإىل  ت�سري 

ال�سلطة بطريقة خمتلفة عن 

الرجال، فهن ميتلكن الف�سائل 

واخلطايا نف�سها املوجودة لدى 

الرجال، ومع ذلك هناك من 

اإن تزايد �سعود املراأة  يقول 

يوؤ�س�س  ل�سغل منا�سب قيادية 

لربوز »�سلطة« ل ترتكز على 

القوة بقدر ما تقوم على التوافق 

والإغواء.

اإىل  البع�س  مل��اذا ل ي�سل 

ال�سلطة؟

�ساأن موؤهالته  يقلل من  واأخذ 

اأن��ه غري جدير  اأعلن  اأن  اإىل 

باملن�سب، فقد وقع يف حالة من 

الكتئاب احلاد وظهرت عليه 

اأعرا�س املر�س ما اإن اأو�سكت 

رغبته اأن تتحقق.

الب�سر  النوعية م��ن  ه��ذه 

اع��ت��ادت على كبت رغباتها 

اأ�سبحت تفتقر  اأنها  لدرجة 

لأي حافز، وهناك نوعية اأخرى 

ال�سلطة  ي�سكل الطريق نحو 

الو�سول  اأكرث من  لها  احلافز 

لل�سلطة فعليا وممار�ستها، وذلك 

الذي  على غ��رار دون ج��وان 

الن�ساء  كان يف�سل غزو قلوب 

اأك��رث من الرتباط  واإغوائهن 

باأي منهن!

- املقّنع

ميار�س �سلطة هامة ولكن 

يف اخل��ف��اء، ف��ه��ذا ال��ن��وع من 

الب�سر يعترب املوجه اخلفي يف 

)اأو  اأي يبقى رجل  ال�سيا�سة، 

ليلعب دورا ما  ام���راأة( الظل 

خلف القادة الر�سميني.

النوعية من  بالن�سبة لهذه 

الراهب  ال�سخ�سيات - مثل 

الرو�سي ال�سهري را�سبوتني- فاإن 

املتعة احلقة بالن�سبة لها تنبع 

من القيام ب�سوغ �سلوك الزعيم، 

وطبع ب�سماتها اخلا�سة على 

جمريات الأحداث ما يثري لديها 

�سغفا اأكرب ممن ميار�س ال�سلطة 

ب�سكل مبا�سر، وبا�ستطاعة هذا 

اإدارة  »ال�سلطويني«  النوع من 

اأن يحتلوا  ال�سيا�سة دون  دفة 

مقدمة امل�سهد.

- املتواري

اأن ي�سبح زعيما  ي�ستطيع 

غري اأنه يرف�س ال�سلطة عمدا 

اأن  اأن���ه يتخلى عنها بعد  اأو 

يتذوقها لفرتة ق�سرية.

هذه النوعية من الأ�سخا�س 

التي  املوا�سفات  متتلك جميع 

توؤهلها ملمار�سة ال�سلطة، لكنها 

اللعبة،  تف�سل الن�سحاب من 

اأن��ه��ا ل  وال���دواف���ع املحتملة 

ت�ستطيع تمل عبء ال�سلطة، اأو 

اأنها تنفر من الت�سويات احلتمية 

التي قد تُفر�س عليها.

اخلال�شة

وجود »زعامة«، اأو »قيادة« 

ب�سرية كبرية  اأي جمموعة  يف 

اأو ���س��غ��رية ����س���رورة حتمية 

وال�سياقات  الظروف  تفر�سها 

للبيئة الجتماعية  اخل��ارج��ة 

التي تن�سوي تتها املجموعة، 

ومن نافل القول اإنه كلما كربت 

املجموعة وازدادت �سياقاتها 

اخلارجية تعقيدا تزداد احلاجة 

اإىل قائد يعمل على توجيهها 

اأن وجود  اإل  �سوؤونها،  وتنظيم 

ال��ق��ائ��د ليقت�سر على  ه���ذا 

اأو اعرتافها  حاجة املجموعة 

به فح�سب بل يتطلب خ�سائ�س 

اأن  ي��ج��ب  »نف�سية« ت��دي��دا 

يتمتع بها الزعيم، وهي بعيدة 

اأي��ة خ�سائ�س  البعد ع��ن  ك��ل 

بيولوجية، ومم��ا ل���س��ك فيه 

الب�سرية  اأن تطور املجتمعات 

ب��ال�����س��رورة وجود  ا�ستدعت 

ق��ادة ليتمتعون باخل�سائ�س 

والدوافع النف�سية املطلوبة فقط 

بل يرتكزون على قواعد واأ�س�س 

علمية يف فن الإدارة واحلكم، 

ال�سيا�سيون فاإن  ال��ق��ادة  اأم��ا 

زعاماتهم تخ�سع ملعايري كثرية 

ومعقدة لي�س اأقلها »فن املمكن« 

وتلك م�ساألة �سائكة اأخرى.

الي�����ت�����م  ح���������ن   : ب�����ي�����ب�����ر 
السلطة  ف����ي  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
ع��ل��ى أن��ه��ا ال���ق���درة على 
ف�����ع�����ل ش���������يء م�������ا ف���إن���ه���ا 
ت����ت����ح����ول إل�������ى م���ف���س���دة

الرتبع على عر�س ال�سلطة 

قد يكون حلما يراود الكثريين 

لكن قلة منهم فقط من تنجح 

يف تقيق هذا احللم ...

علماء النف�س ر�سدوا ثالثة 

مناذج لأ�سخا�س يراودهم هذا 

احللم لكنهم يف�سلون يف تقيقه 

لأ�سباب نف�سية حددوها بثالث 

حالت:

- املكبوت

باأي  للقيادة  الو�سول  يريد 

ثمن لكنه ل يتمكن من ذلك على 

الرغم مما يبذله من جمهود، 

اأن��ه غالبا  اأي�سا من  وبالرغم 

م��ا ميتلك جميع املوا�سفات 

»املو�سوعية« املكت�سبة التي 

توؤهله لذلك.

ال��ن��ف�����س �سيغموند  ع���امل 

النوعية من  فرويد �سبه هذه 

الب�سر باأ�ستاذ يف اجلامعة كان 

يحلم مبن�سب اأ�ستاذه وعندما 

عر�س عليه ذلك بعد �سنوات 

من النتظار بداأ ي�سعر باخلوف 

لينني – دماغه ل يختلف عن دماغ الآخرين زعيم اجليفارواأنديرا غاندي
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من  بالكثري  حمماًل  مركزيًا،  ثقافيُا  مو�شوعًا  بو�شفه  بالغة،  اأهمية  من  الكويتي(  امل�شرح  يف  )الهوية  مو�شوع  يكت�شبه  ما  رغم 

ذات  من  اأخرى،  مركزية  مو�شوعات  مع  والتقاطع  للتما�ش  القابلة  والرتاثية.  والتاريخّية،  والجتماعية،  ال�شيا�شية،  الدللت 

وا�شتقالليته...  وطابعه  خا�شيته  الكويتي  امل�شرح  منح  على  القادرة  املو�شوعات  من  كونه  والرتاثي.  وال�شيا�شي  الثقايف  الن�شيج 

فاإن اأحداً من الباحثني والدار�شني الأكادمييني يف علوم امل�شرح وفنونه، مل يعره ف�شاًء وا�شعًا من النتباه، ومل ين�شغل بدرا�شته، 

ومراجعته - نظريًا وتطبيقيًا - ان�شغاًل اأكادمييًا بحثيًا معمقًا. با�شتثناء عدد قليل من املقالت والدرا�شات املوجزة التي اأجنزها 

ما  اإىل  اإ�شافة  امل�شرحية.  الفكرية  وامللتقيات  الندوات  من  عدد  ل�شالح   - الكويتي  امل�شرح  ب�شوؤون  املهتمني  من   - الباحثني  بع�ش 

ا�شتعر�شه بع�ش النقاد يف حما�شراتهم، ومقالتهم ال�شحفية العابرة، دون زيادة على ذلك.

ه��ذا الإه��م��ال غري املربر 

من جانب الباحثني والدار�سني 

والنّقاد، كان الدافع الأ�سا�سي 

العلمي  اإجن���از البحث  وراء 

الأك��ادمي��ي املو�سوم )املخرج 

يف امل�سرح الكويتي بني الهوية 

ال�سيا�سية والتقنية الفنية 1991 
للباحث واملخرج   )2013  -

الكويتي يو�سف  والإع��الم��ي 

�سال�س ال�سمري. الذي تقدم به 

ل�سعبة التمثيل والإخراج بق�سم 

علوم امل�سرح، بكلية الآداب 

يف جامعة ح��ل��وان يف م�سر، 

للح�سول على درجة املاج�ستري 

يف الفنون امل�سرحية.

مناق����سة  مت���ت  وق��������د 

ي��و���س��ف �سال�س  ال��ب��������اح��ث 

ال�سمري يف نهاية العام 2014، 

املس����رح الس��يايس ف�ي الكوي��ت
بني الهويتني الوطنية .. والقومية

د. نادر القّنة

ال����ب����اح����ث واإلع�����ام�����ي 
ال�������ك�������وي�������ت�������ي ي������وس������ف 
أول  ي����ض����ع  ال�����ش�����م�����ري 
تناقش  علمية  رس��ال��ة 
م�����وض�����وع ال����ه����وي����ة في 
امل����������س����������رح ال�����ك�����وي�����ت�����ي

جلنة مناق�سة الر�سالة
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وح�سل على درجة املاج�س���تري 

امل�س�رحية،  الفنون والعلوم  يف 

تخ�س�س متث�يل واإخراج، بدرجة 

امتياز.

الهوية بني النظرية 

والتطبيق

توقف الباحث اأمام مو�سوع 

الكويتي  امل�����س��رح  ال��ه��وي��ة يف 

التاأمل والدرا�سة  بكثري من 

الأكادميية، هدفه يف  البحثية 

التاأكيد على جمموعة  ذل��ك 

اإليها  ينتمي  ال��ت��ي  ال��ه��وي��ات 

الكويتي وتتحكم يف  الإن�سان 

فكره وتوجهاته و�سلوكه، وهو 

ما اأكده منذ البداية يف اإهدائه 

حيث قال: »اإىل الكويت بالدي، 

بهويتها الوطنية، والقومية، 

والإ���س��الم��ي��ة، واخلليجّية، 

والإن�سانية. حيث �سبغتني هذه 

الهويات«

عرب مقدمة، وثالثة ف�سول، 

وخامتة بحث يو�سف �سال�س � 

� يف مو�سوع  وتطبيقياً  نظرياً 

ال��ه��وي��ة ���س��م��ن ال�ستغالت 

امل�سرحية الكويتية ذات الطابع 

ُجَلّ جهده  ال�سيا�سي، وا�سعاً 

الهوية  واهتمامه يف حمورّي: 

الوطنية من جانب، والهوية 

ث��ان، دون  القومية من جانب 

اإهمال بالطبع ل�سائر الهويات 

الأخرى. وذلك �سمن ا�ستعانته 

املتقنة للمنهج الو�سفي، واملنهج 

التحليلي، ويف جزء ي�سري من 

بحثه ا�ستخدم املنهج التاريخي. 

ما �ساعده على درا�سة ق�سية 

الكويتي«  »الهوية يف امل�سرح 

اأك��ادمي��ي يقوم على  باأ�سلوب 

الأدلة والرباهني واملرجعيات. 

نتائج  اإىل  الو�سول  ث��َمّ  وم��ن 

ع��ل��م��ي��ة ج���دي���رة بالهتمام 

والتقدير، ت�سكل يف معطياتها 

العامة اإ�سافة جديدة للحراك 

امل�سرحي يف دولة الكويت.

امل�����س�����رح ف�����ي ال���ك���وي���ت 
اه�������ت�������م ب���������إب���������راز ع�����دة 
ه������وي������ات ت���ت���ح���ك���م في 
اإلن��������س��������ان ال����ك����وي����ت����ي 
أه�������م�������ه�������ا ال������وط������ن������ي������ة 
واإلسامية  والقومية 
واإلن����������������س����������������ان����������������ي����������������ة

الهوية الكويتية

 يف حماور البحث

الدرا�سة  ج��اءت تق�سيمة 

البحثية على النحو التايل: يف 

الباحث عن  املقدمة ت��دث 

التي  وال��دواف��ع  اأهمية بحثه، 

دفعته لال�ستغال على ق�سية 

الهوية يف امل�سرح، والأدوات 

لإجناز  امل�ستخدمة  العلمية 

درا�سته، ع��الوة على تديد 

م�سكلة البحث، واملناهج العلمية 

البحث،  واأ�سئلة  اتبعها،  التي 

وحدود الدرا�سة.

حمل الف�سل الأول عنوان: 

الهوية وتعدداتها ما  )ماهية 

الثقافية والهوية  الهوية  بني 

الف�سل  ال�سيا�سية(. ويف هذا 

توقف الباحث عند املرتكزات 

التالية: الهوية كمبداأ فل�سفي، 

الهوية بو�سفها متعينة ولي�ست 

متجردة، الهوية بو�سفها اإ�سارة 

�سياقات  الهوية يف  للتميز، 

املركبة،  وال�����دللت  امل��ع��اين 

اجلذور الأنرثوبولوجية للهوية 

الثقافية، دور الثقافة والفنون 

يف بناء وتعزيز الهويات. وعرب 

هذا املرتكز البحثي الذي يربط 

الثقافة والفنون وطبيعة  بني 

اإىل  الباحث  الهويات تعر�س 

هذه الق�سايا:

- الهوية يف اإطار عالقاتها 

باللغة العربية والرتاث العربي 

والإ�سالمي وعالقتها يف جمال 

الرتبية والتعليم بو�سفها جمالً 

الوحدة  م��ف��اه��ي��م  ل��رت���س��ي��خ 

والنتماء لالأمة.

ويف اإطار اإ�سكاليات الع�سر 

الهوية  الباحث ق�سية  در���س 

الثقافية على �سوء مفاهيم 

العوملة.

التقني  اأم��ا على اجلانب 

تناول  فقد  بامل�سرح  املتعلق 

الف�سل  ال���ب���اح���ث يف ه����ذا 

التالية:  البحثية  امل��رت��ك��زات 

املخرج امل�سرحي والتقنيات 

املفهوم  وامل�سرحية،  الفنية 

امل�سرحي  ل��الإخ��راج  احلديث 

امل��خ��رج ووظيفته،  وم��ه��ن��ي��ة 

ال��ع��ر���س امل�سرحي،  تقنيات 

العنا�سر  حم��دودي��ة توظيف 

ب��ني الفن  ال��ع��الق��ة  ال��ف��ن��ي��ة، 

الفنية يف  العنا�سر  والتقنية، 

العر�س امل�سرحي.

امل�شرح والهوية الوطنية 

الكويتية

ال��ث��اين يف  الف�سل  حمل 

)البنية   : ال��درا���س��ة ع��ن��وان 

العالئقية بني الروؤية الإخراجية 

و�سوؤال الهوية الوطنية(، وفيه 

عالج الباحث املرتكزات التالية: 

العراقية  تفنيد الدع�����اءات 

حول �سم الكويت للعراق، دور 

الإعالم والثقافة وامل�سرح يف 

مواجهة الح��ت��الل، الإعالم 

امل��ق��اوم لالحتالل  ال��ك��وي��ت��ي 

داخل الوطن، املراكز الإعالمية 

امل�سرح  الكويتية يف اخل��ارج، 

الكويتي وال��ه��وي��ة الوطنية، 

التوقف اأمام اأول م�سرحية مَتّ 

اأثناء الحتالل وهي  تقدميها 

)اأزمة وتعدي( والتي مَتّ عر�سها 

يف القاهرة، وقد تناولها الباحث 

اإط��ار ما طرحته من روؤية  يف 

الهوية  تتعلق مبو�سوع  فكرية 

الوطنية، وما ت�سمنته من قيم 

فنية وجمالية عززت من وظيفة 

الفن والثقافة يف املحافظة على 

هوية الإن�سان.

اأي�ساً  الف�سل  ويف ه��ذا 

ال��ب��اح��ث ع��ن��د بع�س  ت��وق��ف 

التي  الكويتية  امل�����س��رح��ي��ات 

تناولت يف معاجلاتها الفكرية 

الكويتية  ال��ه��وي��ة  م��و���س��وع 

الوطنية مثل م�سرحيتّي )�سيف 

العرب( للمخرجة رقية الكوت، 

للمخرج  اأ����س���ري(  و)اأ�����س����واق 

من�سور املن�سور. موؤكداً اأن رقية 

الكوت، ومن�سور املن�سور كانا 

من اأبرز املخرجني امل�سرحيني 

الذين دافعوا عن  الكويت  يف 

هوية الوطن والإن�سان والتاريخ 

الكويتية.  الكويتي، والأ�سالة 

حيث قدما روؤية فنية وفكرية 

الهوية الوطنية الكويتية  ت�سع 

يف املقام الأول.

امل�شرح والهوية القومية 

للكويت

كما در�س الباحث مو�سوع 

ال��ه��وي��ة الوطنية يف امل�سرح 

الكويتي يف الف�سل الثاين من 

البحث، وخ�س�س الف�سل الثالث 

من بحثه لدرا�سة مو�سوع الهوية 

الكويتي.  امل�سرح  القومية يف 

الف�سل تت  حيث جاء هذا 

العالئقية بني  )البنية  عنوان: 

الروؤية الإخراجية و�سوؤال الهوية 

من  القومية(. وذلك انطالقاً 

الكويتي يتمتع  الإن�����س��ان  اأن 

بعدة ه��وي��ات مركبة. ولي�س 

اأبرزها:  هوية واح���دة، وم��ن 

الوطنية، واخلليجّية، والقومية/ 

العربية، والدينية/ الإ�سالمية، 

والإن�سانية.

ل��ذل��ك فقد ت�سمن  تبعًا 

الف�سل الثالث املرتكزات البحثية 

التالية: املفهوم ال�سطالحي 

للقومية، العالقة الرتابطية بني 
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الهوية الوطنية والهوية القومية 

والهوية الإ�سالمية لالإن�سان 

الكويتي، ال�سراع بني النتماء 

القومي،  ال��وط��ن��ي والن��ت��م��اء 

الكويتي وموؤ�سرات  الد�ستور 

الهوية القومية، مو�سوع الهوية 

الكويتية،  الثقافة  القومية يف 

القومية يف امل�سرح  الق�سايا 

الكويتي.

اأما على امل�ستوى التطبيقي 

يف امل�سرح، فقد در�س الباحث 

التالية،  العرو�س امل�سرحية 

املت�سمنة اجت��اه��ات فكرية 

قومية، حيث اأخ�سعها للتحليل 

واجلمايل.  والفني  الفكري 

على ه��وي��ة اخلطاب  م��وؤك��داً 

الكويتية  الثقافة  القومي يف 

ب�سفة عامة، ويف امل�سرح ب�سفة 

خا�سة. وهذه العرو�س هي:

- م�سرحية »رياح التغيري« من 

اإخراج عبدالعزيز �سفر

اأحالم  »اإع����دام  - م�سرحية 

ع��ب��دال�����س��الم« م��ن اإخ���راج 

ح�سني امل�سلم

ال�سمك  - م�سرحية  »ح��ل��م 

اإخ��راج ح�سني  العربي« من 

امل�سلم

- م�سرحية »بوخريطة« من 

اإخراج ح�سني امل�سلم.

فكرة الهوية يف الإطار 

املفاهيمي

الباحث  يف درا�سته توقف 

بال�سرح والتحليل عند فكرة 

الهوية وفق الت�سورات املحيطة 

بها فل�سفياً واجتماعياً و�سيا�سياً 

مع  و�سدامها  و�سيكولوجيًا 

مفهوم العوملة.. وكان مما جاء 

الهوية  يف درا�سته هذه: تقف 

والدينية  والقومية  الوطنية 

النقي�س  ع��ل��ى  وال�سيا�سية 

من مفهوم ال�ستالب،  متاماً 

مبا تعززه من خ�سو�سية للذات 

الفردية واجلماعية يف املجتمع 

تت�سابك فيه  ال��ذي  الإن�ساين 

العرقيات، وتختلف فيه الأفكار 

� على نحو دميقراطي � وتتعدد 

تبعاً  التنظيمات احلزبية  فيه 

لختالف الجتاهات.

الهوية،  تلعب  ذل��ك،  وف��ق 

انطالقاً من مفهومها الفل�سفي  

العوملة ال�سيا�سية والقت�سادية 

تو�سع  الناجتة  عن  والثقافية 

الراأ�سمالية، والتي  املفاهيم 

باتت جتتاح العامل اليوم �سرقه 

وغربه، مبا تمله من دعوة 

الهويات  اإىل تذويب  مركزية 

الهويات  وتفكيك  الثقافية 

القطرية والقومية، وحما�سرة 

ال��دي��ن��ي��ة وتهمي�س  ال��ه��وي��ات 

ال�سيا�سية... لتبدو  الهويات 

البع�س  متمازجة مع بع�سها 

اأح��ادي��ة معوملة،  يف �سياغة 

الفروقات واحلدود  ل تظهر 

التاريخية واجلغرافية والإرثية 

فيها وا�سحة بني كتلة �سرقية 

واأخرى غربية، اأو بني جمتمع 

واآخر.

لأن فكرة الهوية يف مفهومها 

الفل�سفي والجتماعي تنطوي 

على معان متعددة، اأبرزها اأنها 

ت�سمى وت��ربز ومتيز وتظهر، 

ف��ي��ه��ا علماء  ي��ج��د  ك��م��ا  اأو 

تنطوي  اأن��ه��ا  ال�سيكولوجية 

على اإح�سا�س ذاتي مقو للوحدة 

ولال�ستمرارية  ال�سخ�سية 

اأو كما يراها حقل  الزمنية، 

ال�سيا�سية يف مقاربته  العلوم 

مع التف�سريات ال�سيكولوجية: 

اأنها تعبري عن تفاعل وانتماء 

اإىل تنظيمات حزبية  فكري 

واأي��دي��ول��وج��ي��ة معينة متتلك 

مفاهيمها اخلا�سة التي تنا�سل 

من اأجل اإقرارها وتقيقها على 

اإطار  ال��واق��ع �سواء يف  اأر���س 

الدولة اأو البنية الجتماعية اأو 

حتى القبلية اأو الأ�سرية.

لأن فكرة الهوية هكذا، فاإن 

ال��ع��ومل��ة مب��ا متتلك م��ن قوى 

�ساربة وموؤثرة فاإنها ت�سعى اإىل 

اقتالع واإلغاء كل ما هو خا�س 

ومتفرد ومتميز يف املجتمعات 

الإن�سانية. على نحو يحقق 

�سيادة الدولة القطبية الواحدة، 

ال�����س��رك��ات متعددة  ومي��ن��ح 

اجلن�سيات الفر�سة لفر�س 

العاملي  ال�سوق  هيمنتها على 

والواقع الجتماعي.

وب���ال���ت���ايل ت��ج��ي��م دور 

للعوملة يف  املناوئة  الجتاهات 

زواي��ا حزبية �سغرية، بحيث 

م��ت��ى �ساءت  ي�سهل ك�سرها 

ال�سلطوية  القطبية  العقلية 

ذلك.

ت����ب����ع����اً ل�����ذل�����ك ف������اإن 

ال���������ب���������ح���������ث ي������ن������اق������ش 
م���������رّك���������ب���������ات ال������ه������وي������ة 
الكويتية بعد التحرير 
ع���ب���ر أس���ئ���ل���ة االن���ت���م���اء 
وال����������������������والء ل����ل����ك����وي����ت 
واحمل�������ي�������ط اإلن�����س�����ان�����ي

م�سرحية »اإعدام اأحالم عبدال�سالم«

م�سرحية »بوخريطة«م�سرحية »رياح التغيري«
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»الإي��دي��ول��وج��ي��ا، وال��دي��ن من 

الهوية، ولذلك  اأهم حمددات 

الآخ����ر/  ق���رر  م��ا  اإذا  ف��اإن��ه 

املغاير اإ�سعاف هوية ما، فاإنه 

اأ�سا�سيًا له  يتخذهما هدفًا 

لينال منهما يف حال  اأولوياته 

قراره لقهر ثقافة ما، وتهديداً 

لهويتها، وكثرياً ما يت�سح ذلك 

الغزو الفكري  عرب عمليات 

ب�سورها املتعددة ودرجاتها 

املتفاوتة، فنجده ي�سعى لتفتيت 

وحدة الدولة � التي يفرت�س فيها 

اأنها كيان متما�سك � على عدة 

كيانات ه�سة ما بني طائفية، 

وعرقية، ومذهبية والهرولة اإىل 

تعزيز ذلك ومنا�سرته وتاأييده 

اإىل اجلزور  ال��رج��وع  بحجة 

والأ���س��ول والتم�سك بها يف 

اإ�سرار منه على تفتيت ع�سد 

القومية واخرتاقها،  ال��دول��ة 

وبعرثة كيانها املتما�سك كوطن 

له وحدته وحركته التفاعلية بني 

جميع طوائفه ك�سعب واحد، 

واإثارة  اإىل �سرذمتهم  في�سعى 

لينال من وحدة  بينهم  الفنت 

الدولة القومية، موظفاً بذلك 

الأيديولوجيا  واأي�����س��اً  ال��دي��ن 

خلدمة اأغرا�سه تلك«.

ل���ذا، ك��ان��ت ال��ه��وي��ة -مبا 

تعك�سه من دللت وحمددات- 

ال�ساغل  ال�����س��غ��ل  و���س��ت��ظ��ل، 

للحراك الثقايف والفني  يف  اأي  

اإن�ساين، كونها تعمل  جمتمع  

على تعزيز مو�سوع الوحدة 

الوطنية، وت�ساهم يف ن�سر الوعي 

الآخر  ال��ذات وحقوق  بحقوق 

على اأ�س�س دميقراطية �سليمة، 

اأنها تعمل على الرتقاء  كما 

للمتلقي  اجلمالية  بالذائقة 

اإك�سابه مهارات احلوار  عرب 

مع الآخر وفق ما جت�سده البنية 

الفنية لالأعمال من مفاهيم 

تقوم على احل��وار والتف�سري 

والتاأويل، والتعود على املمار�سة 

النقدية وا�ستقبال الراأي الآخر، 

بو�سفها �سورة عليا من �سور 

الفكر الدميوقراطي.

الفن والثقافة والدفاع عن 

الهوية الوطنية

ح�����ول ط��ب��ي��ع��ة العالقة 

ب��ني الفن والثقافة  اجلدلية 

الفن والثقافة  والهوية، ودور 

يف الدفاع عن هذه الهوية بكل 

اأ�سكالها واأمناطها وتعدداتها 

اأ�سار الباحث اإىل ذلك بالقول: 

اليوم  »كما ل ميكن احلديث 

اأو �سينمائي  عن فن م�سرحي 

اأو  ت�سكيلي  اأو  تلفزيوين  اأو 

اإل���خ - منزوع  مو�سيقي ... 

الواقعية،  الفنية/  من هويته 

امللحمية،  التعبريية،  الرمزية، 

العبثية، على �سبيل املثال - فاإنه 

ل ميكن احلديث عن ذات الفن 

بال هوية فكرية/ م�سامينية 

�سواء كانت دينية اأو اأيديولوجية 

�سيا�سية اأو مذهبية اأو قومية اأو 

وطنية تبعاً لالأغرا�س واملقا�سد 

الوظيفية لهذه التجربة اأو تلك. 

ويف الوقت نف�سه ل ميكن ف�سل 

التاريخي  الهوية عن تراثها 

والثقايف يف بعدها املكاين، 

مبعنى ل ميكن احلديث عن 

الهوية خارج حدودها اجلغرافية 

واإرثها التاريخي، فال هوية دون 

حدود الزمان واملكان، ويف هذا 

الهوية  تاأثر  تاأكيد على مدى 

التي  ب��الأح��داث وامل��ت��غ��ريات 

العاملية  ال�ساحة  تدث على 

والإقليمية واملحلية«.

ا�ستناداً اإىل هذه املعطيات، 

فاإنه اأمام ما تعر�ست له دولة 

الكويت يف الثاين من اأغ�سط�س 

1990م من احتالل ع�سكري 
غا�سم، وانتهاك حلرمة الوطن 

الدولية،  وامل��واط��ن واملواثيق 

واأمام ما حدث من ت�سدع يف 

العالقات العربية/ العربية، ما 

للنظام الحتاليل  م��وؤازر  بني 

وم��وؤي��د للحقوق وال�سرعية 

ال��ك��وي��ت��ي��ة، ���س��ع��ر امل���واط���ن 

اأمل  الكويتي يف حينها بخيبة 

القومية،  ال��ه��وي��ة  يف مفهوم 

الوطنية تعر�ست  واأن هويته 

لال�ستالب والإل��غ��اء من قبل 

اإلغاء  املحتل، الذي عمل على 

الوطنية، بكل  ال��دول��ة  وج��ود 

مظاهرها ال�ستقاللية، و�سمها 

اأنه فر�س  اإىل دولته ما يعني 

عليها � ق�سرا وقوة � هوية غري 

هويتها الوطنية.

هذه اخليبة، وما �ساحبها 

من م�ساعر حزن واأمل وغ�سة 

���س��ادت ال�����س��ارع ال��ك��وي��ت��ي � 

عامة � بكل اأطيافه و�سرائحه 

الجتماعية وكانت باعثاً على 

الن�سال واملقاومة �سد �سلطة 

اأ�سا�سياً  الح��ت��الل، وحم��رك��اً 

ل�����س��وؤال الن��ت��م��اء. ال��ذي تعد 

الهوية وال���ولء اللتزام  فيه 

اأه��م مقوماته وركائزه...  من 

الهوية  »ي��دع��م  ك��ون النتماء 

باعتبارها الإدراك الذاتي للفرد 

التي  العوامل والعنا�سر  لكل 

ت�سكل املجتمع اأو الوطن حيث 

يحتل � هذا النتماء � �سلوكيات 

تت�سم بالولء للهوية »والفرد هنا 

اأجل م�سلحة  يعمل« بجد من 

الكيان املنتمي اإليه والت�سحية 

يف �سبيل الوطن.

 امل�شرح الكويتي ... 

والهوية و�شوؤال النتماء

الفن وامل�سرح يف  مل يكن 

الأزمة،  الكويت، خ��الل ه��ذه 

اأو بعدها يف معزل عن هذه 

اأخ��ذت �سوراً  التي  املقاومة 

م���ت���ع���ددة منها:  واأ�����س����ك����اًل 

الع�سكرية، وال�سعبية، والثقافية، 

والتمرد والع�سيان، والرف�س.. 

الفنان امل�سرحي  حيث دخ��ل 

م�������ن�������ص�������ور امل������ن������ص������ور 
وح��س��ن امل��س��ل��م وف���ؤاد 
ال������ش������ط������ي م���������ن أك�����ث�����ر 
املسرحين  امل��خ��رج��ن 
الهوية  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زًا 
ال�����ق�����وم�����ي�����ة ل����ل����ك����وي����ت

م�سرحية »�سيف العرب«

م�سرحية »عا�سفة ال�سحراء«

م�سرحية »خمرو�س طاح بكرو�س«
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الكويتي ه��ذه املعركة بتحد 

الثقافية  عال، مكر�ساً جهوده 

والإبداعية من اأجل الدفاع عن 

الهوية الوطنية، فقدم جتارب 

م�سرحية اأثناء الحتالل وبعده، 

معلناً فيها مت�سكه املطلق بهويته 

اأزم���ة وتعدي  م��ث��ل:  الوطنية 

»التي قدمت يف القاهرة اأثناء 

العرب«  »و���س��ي��ف  الح��ت��الل، 

و»عا�سفة ال�سحراء« »و�سموع 

وت�����س��ح��ي��ات« ويف »خندق 

الحتالل« و»تخاريف ح�سان« 

ب��ج��راأة عاليه  ال��ت��ي ط��رح��ت 

�سوؤال الهوية و�سوؤال النتماء يف 

املجتمع اخلليجي اعتماداً على 

عقدة الأ�سل والف�سل يف تديد 

الهوية، والتنوع العرقي واأ�سول 

النتماء القبلي يف املجتمعات 

اخلليجية و»���س��وت الزمن« 

»اأ�سري«  و»الأ�سري« و»اأ�سواق« 

و»ليلة اخلمي�س« و»راج���ع« و 

»احل��رم��ن��ة« و»خم��رو���س طاح 

بكرو�س« وغريها من التجارب 

ال���ت���ي عاجلت  امل�����س��رح��ي��ة 

مو�سوع الهوية باأفكار �سيا�سية 

متباينة. �ساهمت فيها الأفكار 

والجت����اه����ات والتكنيكات 

وال���ت�������س���ورات الإخ���راج���ي���ة 

للمخرجني الكويتيني يف بلورة 

مفاهيمه��������ا الأيديولوجية: 

والراأ�سمالية،  ال��وط��ن��ي�����������ة، 

والثيوقراطي�ة، والدميقراطية، 

والقومية حيث رك��ز خمرجو 

ال�سطي.  ف��وؤاد  هذه املرحلة، 

عبدالعزيز املن�سور، عبدالعزيز 

امل�سلم، من�سور املن�سور. ح�سني 

امل�سلم. عبدالعزيز احلداد. 

نا�سر كرماين  العطار،  جهاد 

�ساأن  اإع���الء  وغ��ريه��م. على 

الهوية الوطنية الكويتية بفكر 

القومية  ون��ق��د  دمي��ق��راط��ي، 

ومهاجمة النزعة ال�ستبدادية 

ال�سلطة/ وك��ذل��ك رف�س  يف 

ومقاومة نظام احلكم املطلق 

اإىل م�ساءلة كل من  والدعوة 

ي�ساهم يف ت�سويه �سورة الهوية 

الوطنية.

لذلك غلب على ا�ستغالت 

خم����رج����ي ه������ذه امل���رح���ل���ة 

التالية:  ال��ف��ن��ي��ة  الأ���س��ال��ي��ب 

الواقعية، التعبريية، امللحمية، 

اإي�سال  بغر�س  الت�سجيلية، 

الر�سالة ال�سيا�سية اإىل الذائقة 

اجلمالية/ املتلقي م��ن غري 

التبا�س اأو تعقيد.

ويف مرحلة لح��ق��ة لهذه 

الفرتة، بداأت مع مطلع الألفية 

اإخراجية  اجلديدة حم��اولت 

امل�سرحية  جديدة يف احلركة 

اإع���ادة  اإىل  ت��دع��و  الكويتية 

التي  القومية  للهوية  العتبار 

اإىل مفهوم الأ�سالة  ت�ستند 

اأ�سا�سية  واملعا�سرة ك�سمانة 

للوحدة العربية بو�سفها الهوية 

الأكرث فاعلية، والأكرث قوة يف 

مواجهة تيار العوملة الذي يدعو 

القومية  ال��دول��ة  اإىل تفكيك 

فكان خمرجو هذه املرحلة من 

الطليعية يف  النزعة  اأ�سحاب 

اأبرزهم: ح�سني  امل�سرح ومن 

ال�سايع، منقذ  امل�سلم، �سايع 

ال�سريع.

وك��ان م��ن ال��الف��ت للنظر 

امل�سرحية  ع��رو���س��ه��م  اأن 

القومية  الهموم  توقفت عند 

امل�سرتكة، الق�سية الفل�سطينية، 

الق�سية اللبنانية، اأزمة احلرية 

وال�����س��ي��ا���س��ة والدميقراطية 

وال��ع��دال��ة الجتماعية، ونبذ 

اخلالفات والن�سقاقات ونقد 

اأيديولوجيا الرفاهية وحماربة 

العالقة  ال�سلطوية يف  النزعة 

بني احلاكم واملحكوم بو�سفها 

اإن��ه��ي��ارات فكرة  اأح��د  ت�سكل 

ال��ق��وم��ي��ة، واملطالب  ال��دول��ة 

ب�سيادة الدميقراطية الربملانية 

والتعددية ال�سيا�سية.

على �سوء هذا الفهم اأنتجت 

هذه املرحلة عرو�ساً م�سرحية 

ون��وع��ي��ة، جت���اوزت  طليعية 

ك��ث��رياً ع��ق��دة الن��ك��ف��اء على 

حمور الهوية الوطنية، وراحت 

تدافع باجتهاد كبري عن الهوية 

القومية، ومن اأبرزها »ال�سباح 

اجلميل« و»حلم ال�سمك العربي« 

و»بوخريطة« و»اآاآاآاآه« .. و»اإعدام 

اأحالم عبدال�سالم« و»البو�سية« 

و»غ�سيل ممنوع من الن�سر« و 

»معتقل احلكام« و »ترمنواكي 

امل����������س����������رح ال�����ك�����وي�����ت�����ي 
كثف  ال����ت����ح����ري����ر  ب����ع����د 
إب���������داع���������ات���������ه إلب������������راز 
معالم الهوية الوطنية 
على  ردًا  ال���ك���وي���ت���ي���ة 
أب������اط������ي������ل االح������ت������ال

م�سرحية »حلم ال�سمك العربي« يف حديقة جمال عبد النا�سر

م�سرحية »راجع« 

م�سرحية » بوخريطة«
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ي�ستيقظ املارد«.

ا�ستفاد خمرجو هذه  لقد 

املرحلة من الن�سو�س امل�سرحية 

العربية. ذات التوجه القومي، 

التي اأمدهم بها كتاب امل�سرح 

املعا�سر: عبدالرحمن  العربي 

حماد، حمفوظ عبدالرحمن، 

د. نادر القّنة، مهدي ال�سايغ. 

ع��ب��دالأم��ري ال�����س��م��خ��ي... اأو 

من خالل عودتهم اإىل خزانة 

امل�سرحيات العربية لي�ستمدوا 

منها الن�سو�س التي تعزز مفهوم 

الهوية القومية. وكان وا�سحاً 

على طبيعة هذه املرحلة الإجتاه 

ن��ح��و اخل���ط���اب امل�ساميني 

اأما  ال��ل��ي��ربايل وال���س��رتاك��ي. 

الإخ���راج���ي���ة فقد  امل��ع��اجل��ة 

ال��ط��اب��ع امللحمي  ���س��اد فيها 

اأقل  اأك��رث من غ��ريه، وبدرجة 

ن�سبياً الجتاه الفني التعبريي، 

وك��اله��م��ا ي��الئ��م��ان اأج�����واء 

ال�سيا�سية وعنا�سر  امل�سرحية 

بنائها.

ل����ق����د م����ه����د اخل����ط����اب 

ال�سيا�سي املتمركز حول طبيعة 

القومية يف املعاجلات  الهوية 

الإخ��راج��ي��ة امل�سرحية عند 

املخرجني امل�سرحيني الكويتيني 

اإىل ظهور موجة حدثاوية من 

املخرجني امل�سرحيني ال�سباب 

من خريجي املعهد العايل للفنون 

امل�سرحية/ عملت ب�سكل لفت 

اإىل تقدمي معاجلات اإخراجية 

ت�سب اهتمامها يف م�سمون 

الإن�����س��ان��ي��ة بو�سفها  ال��ه��وي��ة 

الأكرث �سمولية يف التعبري عن 

ق�سايا الإن�سان املعا�سر يف كل 

مكان. كما تعك�س غربة هذا 

الإن�سان، وانك�ساره اأمام جربوت 

القوى ال�سيا�سية والجتماعية 

ال���ك���ربى، وع����دم ق����درة هذا 

الأ�سئلة  الإن�سان الإجابة عن 

الوجودية املت�سابكة واملعقدة..

م�سرحية »اله�سيم« 

م�سرحية »امل�سهد الأخري من املاأ�ساة« 

م�سرحية »اجلندي املجهول« 

م�سرحية »ل�ست اأنت جارا« م�سرحية »ف�سيلة على طريق املوت« 

م�سرحية »كوكب الأحذية« 

ك��م��ا ا���س��ت��غ��ل��ت جت����ارب هذه 

اآىل  املوجة من املخرجني مبا 

اإليه العامل من فو�سى وخراب 

ودمار نتيجة احلروب والأزمات 

التي  الق��ت�����س��ادي��ة اخل��ان��ق��ة 

ع�سفت به. ومن اأبرز خمرجي 

هذه املوجة، »مبارك مزعل، 

العلي،  العمريي، علي  في�سل 

ال�سطي، عبدالعزيز  اأح��م��د 

�سفر، جابر حممدي، حممد 

احلملي، خالد املفيدي، م�ساعد 

الن�سار، علي  ال��زام��ل، ه��اين 

احل�سيني، �سامي بالل.

من عرو�س ه��ذه املوجة: 

الأنابيب«  »ال��ف��ي��ل« و»رج����ال 

و»جميعاً يف الأرجوحة« و»هل 

الباب؟« ... »املعلقون«  يفتح 

.. »اله�سيم« »كوكب الأحذية« 

املاأ�ساة«  »امل�سهد الأخ��ري من 

»اجل��ن��دي امل��ج��ه��ول« »ث���ورة« 

»ف�سيلة على طريق املوت« 

»طقو�س وح�سية« »واآخر رجل 

بالعامل« و »ملن ل يهمه الأمر« 

و »ل�ست اأنت جارا«.

الفنية »مل  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 

تخرج معاجلات هذه املوجة من 

ال�سباب عن �سياق  املخرجني 

لتاأكيد  العبث،  تكنيك م�سرح 

الإن�سان  الفا�سلة بني  الهوية 

والإن�����س��ان، ولتج�سيد �سورة 

غياب احل��وار بني الأطراف، 

وبالتايل انعدام التوازن الإن�ساين 

يف هذا العامل. بالإ�سافة اإىل 

النزعة التجريدية التي �سادت 

معظم جت���ارب ه��ذه املوجة، 

بهدف تعرية كل �سيء، اإظهاراً 

للحقيقة.

مل يكن ال�ستغال امل�سرحي 

ال�����س��ي��ا���س��ي يف املعاجلات 

امل�سرحيني  الإخ��راج��ي��ة عند 

البداية  الكويتيني هو نقطة 

امل�سرح، ومل يكن  يف خريطة 

اأو  الوطنية  الهوية  مو�سوع 

القومية اأو الإن�سانية من نتاج 

�سنيعهم فقط. فقد �سبقهم يف 

اإر�ساء معامل هذه املو�سوعات 

عدد من املخرجني امل�سرحيني 

بناء  العرب ممن �ساهموا يف 

امل�سرحية  احلركة الإخراجية 

يف الكويت، حيث تناولوها يف 

جتاربهم امل�سرحية ال�سيا�سية، 

وبخا�سة ما يت�سل مبو�سوع 

والإن�سانية،  القومية  الهوية 

اأرد����س،  اأب��رزه��م: �سعد  وم��ن 

اأحمد عبداحلليم، كمال عيد، 

�سناء �سافع، زق���زق، مانويل 

جيجي، �سريف ح��م��د، علي 

فوزي، وجميعهم كانوا اأ�ساتذة 

العايل  املعهد  اأك��ادمي��ي��ني يف 

للفنون امل�سرحية يف الكويت.
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منذ ولدتها يف الن�شف الأول من القرن الع�شرين، كما هو ثابت يف كثري من املراجع التاريخّية 

وت�شنيفاتها،  وفئاتها  األوانها  اختالف  على  الكويتية،  ال�شينما  لعبت  والفنية،  والثقافية 

تعزيز  يف  وكبرياً  حيويًا  دوراً  والطويلة(  واملتو�شطة،  )الق�شرية،  والروائية  منها،  الت�شجيلية 

مفهوم الهوية الكويتية الوطنية، التي تقوم على كثري من الإرث والعادات والتقاليد املتوارثة، 

واإفرازات التاريخ، �شواء كان ذلك على م�شتوى الأبعاد الزمنية املا�شية اأو املعا�شرة رغم التحديات 

الكثرية التي تواجه حرفة �شناعة ال�شينما يف الكويت، ورغم ما تعانيه يف الوقت نف�شه من اإنتاج 

فنّي يت�شم بالتوا�شع الكمي �شنويًا، قيا�شًا اإىل دول عربية اأخرى. وهو ما اأكده املخرج ال�شينمائي 

الكويتي وليد العو�شي بقوله : » لي�ش لدينا واقع �شينمائي يف الكويت، وما هو موجود عبارة عن 

جهود وحماولت فردية، ال�شينما يف اأمريكا واقع وحتديات، وال�شينما امل�شرية واقع وحتديات، 

واأي�شًا ال�شينما ال�شورية والإيرانية، لكن ال�شينما عندنا حتديات فقط. ومن باب التحديات ل 

اأ�شتطيع اإغالق باب ال�شينما«.

الهوية يف التجارب 

ال�شينمائية الكويتية 

الأوىل

فاإنه  تاريخّية،  من ناحية 

بالعودة اإىل الأعمال والتجارب 

الكويتية الأوىل،  ال�سينمائية 

الت�سجيلية منها،  وبخا�سة 

الأفالم  والتي �سبقت مرحلة 

ال��روائ��ي��ة الطويلة يف مطلع 

�سبعينات القرن املا�سي. و مَتّ 

واإجنازها ت�سطبغ  ت�سويرها 

الهوية الراثية يف

السينام 
الكويتية

رغ����������������������م ال������������ت������������ح������������دي������������ات ال�����������ك�����������ب�����������ي�����������رة ال��������������ت��������������ي واج����������������ه����������������ت ص�����������ن�����������اع�����������ة ال���������س���������ي���������ن���������م���������ا ف������ي 
ال������������ك������������وي������������ت ك�������������ان�������������ت ال������������ه������������وي������������ة ال�����������ت�����������راث�����������ي�����������ة ه���������������ي األك���������������ث���������������ر ب����������������������������������روزًا واه����������ت����������م����������ام����������ًا

د. أسامة مسباح
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الهوية الوطنية  ُكليًا بطابع 

الكويتية، حيث �سجلت الكثري 

الكويتية  من تفا�سيل احلياة 

اأعمال يومية،  وقتذاك، من 

وم��ن��ا���س��ب��ات دي��ن��ّي��ة واأخ���رى 

اجتماعية، وع��ادات وتقاليد 

مت�سلة بحياة اأهل الكويت.

1939 تعاون  العام  ففي 

نا�سر  ب���ن  ال���ن���وخ���ذة ع��ل��ي 

النجدي مع القبطان البحري 

)اآلن فليربز( يف  الأ�سرتايل 

ت�سوير فيلم �سينمائي مدته 

توثيقيًا،  يتحدث  �ساعتان 

ال�سينمائي  الناقد  كما يقول 

ع��م��اد ال��ن��وي��ري »ع��ن جميع 

اأن �سافر  البحر منذ  اأعمال 

م��ن ع��دن حتى  النجدي  م��ع 

اأن��ه �سور بع�س  عودته. كما 

الكويت ومنها منظر  مناظر 

الفطر.  بعيد  الح��ت��ف��الت   

كما �سور �سفر ال�سيخ اأحمد 

اآنذاك  الكويت  اجلابر حاكم 

اإىل الغو�س قبيل القفال، هذا 

بالإ�سافة اإىل ال�سور العادية 

لل�سفن ولأع���م���ال البحارة 

وملناظر الكويت القدمية«.

منذ هذا التاريخ 1939، 

وهذا الفيلم، الذي اأخذ فيما 

 ، ال�سندباد(  )اأبناء  ا�سم  بعد 

الكتاب الذي  ا�ستلهامًا من 

)اآلن فليربز(  القبطان  األفه 

عن الرحلة ذاتها. فقد تددت 

اأوىل معامل ومالمح جمموعة 

الهويات الكويتية يف ال�سينما 

الكويتية، والتي تركزت حول:

- الهوية الوطنية امل�ستقلة 

للمجتمع الكويتي وال�سحراوية 

والجتماعية  وال���دي���ن���ي���ة 

والتاريخية واملهنية واخلليجية 

والعربية والثقافية.

 ال�شينما والهوية 

الرتاثية الكويتية

ال�سندباد  اأبناء  كان فيلم 

هو املنطلق الأ�سا�سي لهتمام 

بق�سية  الكويتية  ال�سينما 

واإب���راز مالحمها من  الهوية 

فيلم اإىل اآخر، فمن ال�سعوبة 

اأن جند فيلماً كويتياً ت�سجيلياً، 

اأو روائياً ل يوؤكد على الهوية 

الكويتية ب�سفة عامة، والبحرية 

منها ب�سفة خا�سة، ففي العام 

1955، وعرب دائرة املطبوعات 
والن�سر يف الكويت مت ت�سوير 

فيلم �سينمائي ت�سجيلي مدته 

الهوية البحرية،  �ساعة عن 

والهوية املهنية لالإن�سان الكويتي 

النفط،  قبل مرحلة انطالق 

حيث كانت مهنة الغو�س على 

اللوؤلوؤ يف طريقها اإىل التوقف. 

ال��دائ��رة مهمة  اأ�سندت  وق��د 

اإىل �سيف  الفيلم  اإجناز هذا 

ال�سمالن، ورا�سد بن  مرزوق 

اأحمد الرومي، وامل�سور �سليم 

الت�سوير فكان  اأما  ا�سحيد. 

اللوؤلوؤ  مغا�سات  بع�س  يف 

العربي:  يف منطقة اخلليج 

الكويت، ال�سعودية، البحرين، 

قطر.. وقد اأظهر الفيلم � كما 

� �سل�سلة من  املراجع  تر�سد 

توؤكد عالقة  التي  اللقطات 

بالبحر  ال��ك��وي��ت��ي  الإن�����س��ان 

اإع��الن��اً عن هويته  بو�سفها 

البيئية.

مع النفتاح ال�سريع الذي 

ب����داأت ال��ك��وي��ت ت�����س��ه��ده يف 

ال�ستينات من القرن  مطلع 

الع�سرين. حيث حياة ع�سرية 

ال��ك��وي��ت، مواءمة  ب���داأت يف 

مع واقع فر�سته م�ستجدات 

مهنية واقت�سادية واجتماعية 

وم�ستجدات تاريخّية جديدة، 

طلب ال�سيخ جابر العلي ال�سامل 

الكهرباء واملاء  رئي�س دائ��رة 

اإنتاج فيلم �سينمائي  وقتذاك 

باإبراز  كويتي ت�سجيلي معني 

الكويتية،  ال��رتاث��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

التي تقوم يف كل مظاهرها 

الكويتي  املواطن  على عالقة 

مبحيطه املكاين، ويف مقدمة 

ذلك البيئة البحرية التي ت�سكل 

جانباً من هويته الرتاثية.

وي�سار اإىل اأن ال�سيخ جابر 

العلي ال�سامل ال�سباح، كان قد 

طلب من فريق العمل املكلف 

اأن يت�سمن  الفيلم،  ب��اإجن��از 

ال�سيناريو والت�سوير لقطات 

 اأثناء زيارة الرحالة اآلن فليربز وحرمة

الكويت  ف���ي  إجن���ازه���ا  مَتّ  ال��ت��ي  األول�����ى  األف�����ام   
الكويتية الوطنية  الهوية  بطابع  ُكليًا  اصطبغت 

ال��������ش��������ي��������خ ج����������اب����������ر ال��������ع��������ل��������ي ال���������س���������ال���������م س����خ����ر 
ك������������ل اإلم������������ك������������ان������������ات امل��������������ادي��������������ة وامل�������ع�������ن�������وي�������ة 
إلن��������ت��������اج أف��������������ام ت�������ب�������رز ال�������ه�������وي�������ة ال����ك����وي����ت����ي����ة
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متنوعة لبع�س الأغاين الرتاثية 

املعنية بالبيئة البحرية الكويتية، 

وحياة الغوا�سني والبحارة يف 

البحر. وهي اختيارات بال�سك 

للكويت  البيئية  الهوية  توؤكد 

يف بعدها الرتاثي والتاريخي 

والج���ت���م���اع���ي وال���ث���ق���ايف 

والإن�ساين، والرتاثي.

وبالفعل، وبناًء على دعمه 

املادي واملعنوي مت اإنتاج الفيلم، 

بعد ت�سويره يف مياه اخلليج 

الكويت  و���س��واح��ل  ال��ع��رب��ي، 

والبحرين وال�سعودية. حيث 

اختار ال�سيخ جابر العلي للفلم 

النهامة والبحارة  من  ع��دداً 

امل�سهود لهم باخلربة والكفاءة، 

ليخرج الفيلم يف اأف�سل �سورة 

الهوية الرتاثية  م��ع��ربة ع��ن 

الكويتية كما اأراد لها.

التاريخّية  املراجع  وت�سري 

اأن فريق العمل �سمن: النوخذة 

ال�����س��وي��دان على ظهر  حمد 

اجلالبوت، وامل�سور م�سطفى 

امللحن  وال��ف��ن��ان  احل��م��وري، 

للت�سجيالت  ب��اق��ر  اأح���م���د 

ال�سوتية، وح��م��د الرجيب 

�سمن الفريق الإداري، و�سيف 

ال�سمالن لالإ�سراف  م��رزوق 

اإىل  بالإ�سافة  الإنتاج،  على 

باأعمال  الب�سر اخلبري  اأحمد 

الغو�س.

وقد اعتمدت بنية الفيلم 

الهوية الرتاثية  اإب���راز  على 

للكويت م��ن خ��الل ت�سوير 

»البحارة وهم يعملون ويغو�سون 

البحر جلمع املحار،  يف قاع 

وكذلك فتح املحار بحثاً عن 

البحر،  اأعمال  اللوؤلوؤ، وبقية 

ال�سوت. كذلك  كل هذا مع 

البحر،  اأغ��اين  الفيلم  �سور 

وهو�سات البحر على ظهر 

البحر  ال�سفينة وعلى �ساحل 

يف حالة امل�سعاب«.

لقد مت ت�سوير العديد من 

اللقطات حلياة البحر والغو�س، 

مَتّ اخت�ساره  الفيلم  اأن  غري 

���س��اع��ة، وا�ستغرق  بن�سف 

اإجن��ازه قرابة ع�سرين يوماً. 

بل  عاماً.  ومل يعر�س عر�ساً 

كانت عرو�سه لطلبة املدار�س 

للتاأكيد على هوية الكويت 

والتاريخّية، حيث  الرتاثية 

ي�سار اأن �سيف مرزوق ال�سمالن 

كان ي�سجع ال�سيخ جابر العلي 

لإجناز هذا الفيلم كونه ي�ساهم 

باملحافظة على تراث الكويت 

التاريخية  القدمي، وهويتها 

والرتاثية، ويف مقدمتها اأعمال 

اللوؤلوؤ،  البحر والغو�س على 

البحر �سديدة  اأغاين  وكذلك 

والتنويع، احلاملة  الأهمية 

لهوية املكان.

الفيلم  اإجن���از ه��ذا  ع��رب 

ال�سينمائي  اكت�سب امل�سور 

م�سطفى احل���م���وري خربة 

التعامل مع املادة  جيدة يف 

الكويتية  والتاريخية  الرتاثية 

التي ت�سكل جانباً من هوية 

الكويت واملواطن الكويتي.

اإمل���ام جيد  واأ�سبح لديه 

جعله يقدم  يف العام 1965 

على تكرار التجربة بدعم من 

وزارة ال�سوؤون، وال�سيخ جابر 

العلي ال�سامل ال�سباح. وحمد 

الرجيب على نف�س اجللبوت 

ال�سابق، ومب�ساركة ع�سرين 

ب��ح��اراً م��ن ذوي اخل���ربة يف 

البحر والغو�س، بالإ�سافة 

النهامة هما:  اثنني من  اإىل 

را�سد اجليماز و�سعد العبكل. 

اإدارية واإ�سرافية من  وبقيادة 

الرومي،  الب�سر  علي �سالح 

اإجناز فيلم مدته ن�سف  ومت 

ي���وؤك���د يف لقطاته  ���س��اع��ة، 

وم�سامينه على طبيعة الهوية 

الرتاثية البحرية للكويت، وقد 

ا�ستغرق العمل يف هذا الفيلم 

اأ���س��ب��وع��ني. ماي�سري  ق��راب��ة 

ان�سبت  اأن هذه اجلهود قد 

توثيق مرحلة مهمة من  على 

مراحل الكويت الآخذة بالتقدم 

والتطور، كونها �سكلت جانباً 

التاريخّية  مهمًا من هويتها 

الثقافية  وك���ذل���ك ه��وي��ت��ه��ا 

والرتاثية. والتي ل تزال حتى 

يومنا ه��ذا حمل اعتزاز كل 

الأجيال. لأن خ�سو�سية الهوية 

من الأمور التي مت�س �سغاف 

قلوب كل الكويتيني فالإن�سان 

عن  ين�سلخ  اأن  ي�ستطيع  ل 

اأن يكون  بد  جلده. فالفن ل 

م�سخراً خلدمة الوطن.

 الهوية يف مرحلة 

جديدة

التي  املرحلة الالحقة  يف 

تزامنت مع ال�ستقالل، وظهور 

ال��ن��ف��ط، يف  م��ا بعد  جمتمع 

مطلع �ستينات القرن الع�سرين، 

وال����ذي �ساحبها متغريات 

اجتماعية واأخرى اقت�سادية، 

اجتهت يف عمومها نحو تديث 

وان��ط��الق��ة ع�سر  امل��ج��ت��م��ع، 

الثقافية والتعليمية  النه�سة 

ال�سينما  اأخ��ذت  والعمرانية 

الكويتية - كن�ساط ثقايف وفني 

- بالت�ساع التدريجي على يد 

جمموعة من ال�سباب، الذين 

اجتهوا لدرا�سة الفنون ومنها 

ال�سينما يف الكليات واملعاهد 

واجلامعات. حيث مَتّ  اإجناز 

الت�سجيلية  الأف��الم  عدد من 

والروائية الق�سرية، والروائية 

املتو�سطة. اأكدت جميعها على 

م�ساألة الهوية الكويتية، �سواء 

من خالل النظرة املو�سوعية 

للهوية الجتماعية، التي تقوم 

الأجيال، وبروز  تناف�س  على 

الطبقية يف ظ��ل متغريات 

واجتماعية  اق���ت�������س���ادي���ة 

جديدة. وهو ما ج�سده حممد 

ال�سنعو�سي يف فيلم )العا�سفة( 

ال��ذي يعد   .1964 العام  يف 

اأول فيلم روائ���ي ق�سري يف 

الكويت.

وح�����ت�����ى  ال�������س�������ن�������دب�������اد«  أب���������ن���������اء   « ف�����ي�����ل�����م  م������ن������ذ 
»ب�������س ي�����ا ب����ح����ر« ك����ان����ت ال����ع����اق����ة س���ي���م���ائ���ي���ًا مع 
ال�����ب�����ن�����ي�����ة ال�����ب�����ح�����ري�����ة ع�������اق�������ة ه�������وي�������ة وت����������راث

لقطة من فيلم »ب�س يابحر«
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يف هذا الفيلم تبدو النظرة 

حول الهوية الجتماعية هدفاً 

اأ�سا�سياً لتقدمي �سينما جديدة، 

من جيل جديد يريد التعبري عن 

الثقافية والجتماعية  هويته 

باأ�سلوبه اخلا�س. ففكرة الفيلم 

ح�سب راأي الناقد ال�سينمائي 

النويري »جت�سد هلع  عماد 

اجليل ال�ساب اآنذاك � ممثاًل 

� من  ال�سنعو�سي  يف حممد 

اأثمرها  التي  املفارقة احلادة 

تطور الكويت واملنطقة خالل 

ربع قرن، مفارقة بني عاملني 

وجيلني خمتلفني«.

ويف ذات الجت��اه قدمت 

ف��رق��ة امل�����س��رح ال��ك��وي��ت��ي يف 

1968 فيلمًا بعنوان  العام  

)����س���ارة( وه���و ل ي��خ��رج يف 

اأحداثه وم�سمونه عن الهوية 

الجتماعية يف اإطار املتغريات 

ال��ك��وي��ت، مع  اجل���دي���دة يف 

النفط. وهي  جمتمع ما بعد 

التي كانت  الرئي�سة  الق�سية 

�سائدة يف الكتابات امل�سرحية 

والربامج التليفزيونية يف تلك 

املرحلة. والفيلم من بطولة 

حممد املنيع وح�سني احلداد، 

امل�سرح  اأع�ساء فرقة  و�سائر 

الكويتي. وكان من الطبيعي 

اأن يتاأثر هذا الفيلم يف اأفكاره 

بروح الأطروحات امل�سرحية يف 

هذه املرحلة التي كانت تناق�س 

الجتماعية  الهوية  م�ساألة 

بني جيلني، وبني طبقتني يف 

املجتمع الكويتي.

يعترب فيلم )�سارة( )50( 

الروائية  الأف��الم  دقيقة، من 

متو�سطة الطول. وهو ي�سكل 

متهيداً لظهور الفيلم الروائي 

الطويل يف الكويت. كما ي�سكل 

دعماً لأفالم الهوية الجتماعية 

يف املرحلة اجلديدة.

كانت الأفالم الت�سجيلية يف 

هذه املرحلة والتي مّت اإجنازها 

خالل مرحلة ال�ستينات، ترفع 

الثقافية  الكويت  لفتة هوية 

التي  والتعليمية والعمرانية، 

ب��داأت ترت�سمها يف م�سروع 

التحديث نتيجة عوائد الرثوة 

النفطية.

ب�ش يا بحر والهوية 

الكويتية

مع مطلع ال�سبعينات بداأت 

الكويتية تعلن عن  ال�سينما 

ميالد اأكرث من ا�سم كويتي يف 

الت�سجيلية،  ال�سينما  جم��ال 

وال�سينما الروائية، كما مّت 

اأ�سماء  التاأكيد على ب�سمات 

الأوىل  ق��دم��ت حم��اولت��ه��ا 

اختبار  ومَتّ  ال�ستينات،  يف 

ال�سينمائي.  اأدواتها وميولها 

اأعتاب  باأننا على  يب�سر  فيما 

كويتية  �سينمائية  م��رح��ل��ة 

ل���ن تكون  ب�����روح ج����دي����دة. 

الهوية الكويتية يف معزل عن 

نتاجاتها ال�سينمائية، مهما كان 

التي  الفني لالأفالم  امل�ستوى 

ك��ان من  وال��ع��امل��ي��ة،  العربية 

نتيجتها ح�سوله على ت�سع 

جوائز عاملية من مهرجانات 

خمتلفة. كما حظي هذا الفيلم 

ال�سينمائيني  النقاد  باهتمام 

وُكتَّاب ال�سحافة. وقد اعتربه 

موؤرخو ال�سينما اأنه اأول فيلم 

روائي طويل يف �سجل ال�سينما 

الكويتية. كما اأنه و�سع الكويت 

املهرجانات  على �سلم جوائز 

ال��ع��امل��ي��ة، عرب  ال�سينمائية 

التاأكيد على وج��ود �سينما 

ل��ه��ا خ�سو�سيتها  ك��وي��ت��ي��ة 

امل�ستلهمة من هويتها.

الفيلم  ل��ق��د ع��م��د ه���ذا 

البيئية  ال��ه��وي��ة  اإب����راز  اإىل 

املتمثلة يف طبيعتها  للكويت 

اأبرز  ال�ساحرة، كما  البحرية 

هويتها الرتاثية والتاريخية 

والجتماعية من خالل التعامل 

مع املكان. فكان مبثابة ر�سالة 

اإعالمية م�سورة ملعرفة الكويت 

وكفاح رجال الكويت يف املا�سي 

م��ن اأج���ل ب��ن��اء وط���ن ا�سمه 

الكويت له عاداته وتقاليده 

وه��وي��ت��ه الوطنية والعربية 

والإ�سالمية، والجتماعية.

 ال�شينمائيون املعا�شرون 

والهوية

ل ي�ستطيع هذا املقال اأن 

ال�سينمائية  الأ�سماء  يلم بكل 

التاريخ  الكويتية، عرب ه��ذا 

اليوم  ال��ذي يتجاوز  الطويل 

الزمان. ول  ن�سف قرن من 

الأفالم  يلم بكل  اأن  ي�ستطيع 

مَتّ تقدميها خالل هذه  التي 

اأرى  الطويلة. لذلك  امل�سرية 

اأن نخ�س�س مقالة خا�سة 

ح���ول ال��ه��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة يف 

الكويتيني  ال�سينمائيني  اأفالم 

ال��ذي��ن ظهروا  امل��ع��ا���س��ري��ن. 

وما  الثمانينات  مرحلة  يف 

بعدها.

الكويتين  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ن  م����ن  اجل����دي����د  اجل���ي���ل 
رك������������ز ع������ل������ى إب�����������������راز ال�������ه�������وي�������ة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
ل������ل������ك������وي������ت إلب��������������������راز ال������������ص������������راع ب����������ن ج����ي����ل����ن

يقدمها، عبدالرحمن امل�سلم، 

عبداهلل املحيالن، عبدالوهاب 

الزهري،  ال�����س��ل��ط��ان، ع��ام��ر 

عبد املح�سن اخللفان. جنم 

عبدالكرمي، عبداملح�سن حياة، 

توفيق الأمري، نادرة ال�سلطان، 

حبيب ح�سني. ول يفوتنا هنا اأن 

نذكر رائد الت�سوير ال�سينمائي 

ق��ب��ازرد. وغ��ري ذلك  حممد 

من الأ�سماء ال�سينمائية التي 

قدمت جهوداً مهمة يف �سبيل 

ت�سكيل واقع �سينمائي كويتي 

الهوية  ا�ستلهام  اأ�سا�س  على 

الكويتية، واإبرازها كمحور مهم 

يف ال�سينما.

وم�����ن اأب�������رز الأ����س���م���اء 

ال�سينمائية يف ه��ذا اجليل 

ال�سديق الذي  الفنان خالد 

منح ال�سينما الروائية الكويتية 

هويتها اخلا�سة يف اأول فيلم 

كويتي روائي طويل وهو فيلم 

»ب�س يا بحر« يف العام 1971، 

ب�سهرة وا�سعة  وال��ذي حظي 

ال�سينمائية  يف الأو����س���اط 

فيلم »العا�سفة« عام 1964
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لها تف�شريات فل�شفية وكهنوتية ولهوتية  و»الكلمة« هنا  الكلمة  البدء كانت  البقرة: 13(. يف  ها« )�شورة  كَلّ الأ�شماء  اآدَم  {وعّلم 

عديدة. ويهمنا هنا ا�شتقاقها من اليونانية مبعنى اللوغو�ش اأي اللغة والعقل - فال لغة خارج العقل- الفكر، والنطق. ومبعنى اآخر: 

اإىل رحاب  اليوم بحوث �شتى من حيث عالقتها بهوّية الفرد والأمة وانتقالها عرب تاريخ احل�شارات  الناطق. وللغة  العقل املفكر 

ال�شيطرة العاملية على �شعوب معينة مدى قرون . وبهذا مّتحي لغات، وتن�شاأ اأخرى اأو تبيدها ! فما موقع لغتنا اليوم يف هذا ال�شراع 

اللغوي الراهن، وامل�شتقبلي ؟

مصطفى سليمان
عبق�رية اإلنسان يف لغته
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اإن درا�سة اللغات من اأ�سعب 

العلوم الإن�سانية.  درا���س��ات 

الأبعاد؛  ُمرّكبة  فاللغة ظاهرة 

فهي فل�سفة وفن وعقل وفكر 

الأ�سباب  وعلم. وهي معّقدة 

بدءاً من درا�سة اأ�سباب ن�سوئها، 

حتى تطورها املذهل مع تطور 

الب�سري ومنجزاته يف  العقل 

خمتلف امليادين .

اأّما كونها فل�سفة؛ فهناك 

اأو فل�سفة  اللغوية،  الفل�سفة 

اأو  الفل�سفي،  ل  اللغة، والتاأُمّ

الفل�سفة التاأملية. تاأملوا ذلك 

اإن�سانًا، وهو  املدعو  الكائن 

واأدغ��ال��ه وغاباته،  يف كهوفه 

يراقب ثم يتاأمل ما حوله من 

حيوانات وطيور تعرّب باحلركات 

والأ�سوات عن خوفها وفرحها، 

ورغباتها يف موا�سم تزاوجها، 

وهجرتها ... في�سمع الإن�سان 

اأوراق  م��ا ح��ول��ه م��ن حفيف 

الأفاعي،  ال�����س��ج��ر، وف��ح��ي��ح 

وعواء الذئاب، ونباح الكالب، 

الأنهار، وق�سف  وخرير مياه 

 ... الرياح  ال��رع��ود، وع�سف 

فيحاكي تلك الأ�سوات معرباً 

عما يف نف�سه، وناقاًل ملن حوله 

م�ساعَره ورغباته، وهواج�سه 

بالتاأمل  وخم��اوف��ه... فنعرف 

اللغوية،  الفل�سفي، واملقارنة 

اللغة  ب���واك���ري  ن�����س��اأت  ك��ي��ف 

الب�سرية عرب نظرية املحاكاة 

معاجم  ك��ل  ويف  الطبيعية. 

الب�سرية )م�ستحاثات  اللغات 

بالن�ساأة الأوىل  لغوية( توحي 

للكلمات ذات الإيحاء ال�سوتي 

املحاكي للطبيعة، مبا فيها من 

ظواهر طبيعية، وكائنات نباتية 

اأو حيوانية. فاللغة هنا ظاهرة 

باملعاين  �سوتية. �سوت ينطق 

عرب عقل واع مدرك مِلا ينطق 

به ل�سانه .

واأم����ا ك��ون��ه��ا ف��ن��اً؛ فرنى 

البدائية  ال��ر���س��وم  ذل���ك يف 

الإن�����س��ان يف  بها  التي ���س��ّرج 

ال��ع�����س��ور احل��ج��ري��ة ج���دران 

باأ�سباغه  بل  باألوانه،  الكهوف 

ال�سحرية التي ماتزال اإىل اليوم 

تكي عما يف نف�سه وخياله 

ووجدانه من ت�سورات ومفاهيم 

واأحا�سي�س، كر�سوم احليوانات 

التي ا�ستخدمها مثاًل احل�سان، 

والتي ا�سطادها، كالغزلن، 

وال��ت��ي اأرع��ب��ت��ه ك��امل��ام��وث...

و�سراعه مع تلك احليوانات 

من اأجل البقاء. فكانت ر�سومه 

البدائية  الكهفية  اجل��داري��ة 

التعبري  اأراد  ق�سائد �سامتة 

من خاللها عن كونه اإن�ساناً له 

م�ساعر واأفكار، وروؤى واأخيلة 

يريد ت�سجيلها. و ما �سنعه من 

لراأ�س  متاثيل حجرية بدائية 

اأو  اأو زعيم قبيلته،  زوج��ت��ه، 

اأو ربها املعبود...ما  كاهنها، 

هي اإل فنون حملت اأحا�سي�سه 

اجلمالية البدائية معلنًة للطبيعة 

اللغوي  الإن�سان  اأنا  وما فيها: 

اأيتها  الوحيد فيك  البدائي 

الطبيعة اأراقب واأ�سمع، واأح�ّس، 

واأر�سم،...  واأ���س��ع��ر،  واأح��ل��م، 

بال�سوت الأ�سم  واأن��ط��ق، ل 

د لغًة  الأجوف من املعنى املج�َسّ

منطوقًة، بل باملعاين واملفاهيم 

التي )�ساأكتبها( لغة ت�سويرية، 

ثم اأبجدية رامزة لعبقريتي.

يرى )ت�سوم�سكي( اأن »اللغة 

الب�سرية تقوم على خا�سية اأولية 

تبدو اأي�سا معزولة بيولوجًيا : 

اأو  اإنها خا�سية الالحمدودية 

امل��ت��ف��ردة،... هذه  الالنهائية 

���رت اهتمام  اأ����سَ اخل��ا���س��ي��ة 

)غ��ال��ي��ل��ي��و( ال���ذي اع��ت��رب اأن 

لتو�سيل  اك��ت�����س��اف و���س��ي��ل��ة 

اأي  اإىل  الأك��رث �سرية  اأفكارنا 

قْدُره  اآخر بعدد قليل  �سخ�س 

اأعظم  اأربعة وع�سرون حرفاً 

الخرتاعات الب�سرية قاطبة«.

تلك الأبجدية التي نق�سها 

الطيني  الرقيم  الإن�سان على 

)الأبجدية الأوغاريتية، املكت�سف 

رقيُمها يف اأوغاريت الفينيقية، 

ال�سورية،  ال��الذق��ي��ة  ���س��م��ال 

واملحفوظ يف متحف دم�سق، 

وهي اأكمل واأقدم اأبجدية عاملية 

التي خّطها  اأو  ال��ي��وم(،  حتى 

بقلم م��ن الق�سب على ورق 

الربدي زمن الفراعنة، اأو نحتها 

باإزميل فنان نحات يف ال�سخر، 

والهياكل  املعابد  اأعمدة  وعلى 

والق�سور واملدافن ... هكذا 

ك��ان امل�سمار والق�سب: قلم 

القدماء.

الآي����ات  ت��ل��ك  اأروع  وم���ا 

القراآنية املجيدة : { اإن ال�سمع 

والب�سر والفوؤاد...} اإىل اآخر 

الآية 36 من �سورة الإ�سراء!، 

و {اأمل جنعل له عينني ول�ساناً 

و�سفتني ...} ؟ تلك هي اأركان 

لغة بال  اللغوي. فال  الإدراك 

�سمع، وبال ب�سر، وبال نف�س 

)ف���وؤاد( وقلم،  عاقلة م��درك��ة 

ول�سان و�سفتني. بل اإن الل�سان 

هو اللغة ذاتها. فمعجم )ل�سان 

العرب( يعني معجم لغة العرب. 

اللغة.  وكذلك كلمة �سفة هي 

ال�سفة  اأو ذات  ال�سفة  وبنت 

هي الكلمة، واجلزء يُطلق على 

الكل. وهنا اأقتب�س من الدكتور 

نايف خرما ما له عالقة بهذه 

اللغوي  لل�سلوك  »اإن  النقطة: 

عالقات عديدة باخل�سائ�س 

املُ��ورف��ول��وج��ي��ة )الت�سكيلية( 

والوظيفة جل�سم الإن�سان منها 

اللغة وتركيب  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

ال�سمع والنطق،ومنها  جهاَزي 

الدماغ  بينها وب��ني  ال��ع��الق��ة 

اكتُ�سفت  التي  والتخ�س�سات 

اأج��زائ��ه املختلفة، وبينها  يف 

وبني بع�س مراكز التن�سيق بني 

الع�سلية اخلا�سة  احل��رك��ات 

ال�سيطرة  بالنطق، وخا�سية 

على التنف�س؛ ليتمكن الإن�سان 

من موا�سلة الكالم فرتة طويلة، 

وخ�سائ�س اأخرى تتعلق باحل�س 

ل���الإدراك  ال��الزم��ة  والإدراك 

اللغوي«.

وعقاًل؛  واأم��ا كونها فكراً 

ال��ل��غ��ة. والفكر  فالفكر ه��و 

والتفكري ن�ساط عقلي. والفكر 

اللغوي العقالين واملنطقي قام 

على البحث يف تاريخ اللغة، من 

حيث الن�سوء والرتقاء وتطور 

واأ�سول  ال��دللت واملفاهيم، 

واإمالئها  ن��ح��وه��ا و���س��رف��ه��ا 

وا�ستقاقاتها وبالغتها... وهي 

اللغة الأجنبية  امل��ع��روف��ة يف 
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بفقه  وعربيًا  بالفيلولوجيا، 

ان��ت�����س��ر م�سطلح  ث��م  ال��ل��غ��ة، 

الل�سانيات .

العاملي  اللغوي  ويربز هنا 

الأ���س��ه��ر يف ه���ذا امل���ج���ال : 

نعوم ت�سوم�سكي، الأمريكي 

الأمريكية  لل�سيا�سة  املناه�س 

واليهودي غري  الإمرباطورية، 

للق�سية  ال�سهيوين، وامل��وؤي��د 

وامل���ع���ادي للحركة  ال��ع��رب��ي��ة، 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، وامل��م��ن��وع من 

الأرا�سي املحتلة. وله  دخول 

درا�سات �ساخمة يف علم اللغة 

والأل�سنيات احلديثة، والفل�سفة، 

وعلم النف�س. ول يوجد لغوي 

عربي اأو عاملي ل يرجع اإليه يف 

قة. الدرا�سات اللغوية املعَمّ

يربط ت�سوم�سكي بني »ملكة 

اللغة« التي هي خا�سية ب�سرية 

فردانية جّوانية وبني الع�سوية 

الفيزيولوجية لالإن�سان، فملكة 

اللغة هي »ع�سُو لغٍة« باملعنى 

العلماء عن  به  ال��ذي يتحدث 

اأو جهاز  ال��ب�����س��ري،  اجل��ه��از 

ال����دوران،  اأو ج��ه��از  امل��ن��اع��ة، 

ك��اأع�����س��اء م��ن اجل�����س��م. لكن 

»ع�سو اللغة« هو ع�سو ل ميكن 

اإزالته من اجل�سم وترك بقية 

اأع�ساء اجل�سم �سليمة. وجهاز 

اكت�ساب اللغة عند الطفل �سبيه 

بنمو الأع�ساء عموماً، اإنه �سيء 

ما يحدث للطفل، ولي�س الطفل 

هو الذي يقوم به.

ال��ب�����س��ري��ة عند  وال���ل���غ���ة 

لتفاعل  نتيجة  ت�سوم�سكي 

عاملني: احلالة البدئية و�سريورة 

اخلربة. ويعرف احلالة البدئية 

باأنها جهاز اكت�ساب اللغة الذي 

-i  ياأخذ اخلربة ك����� » ُمْدَخل«

put ويعطي اللغة ك����� »خُمَرج« 
output، يتم متثله داخلياً يف 
العقل/ الدماغ. ويقرر اأن احلالة 

البدئية مبعنى )جهاز اكت�ساب 

النوع  اللغة( هي م�سرتكة بني 

اأطفايل  )الب�سري(: »فلو كرب 

اليابانية  يف طوكيو لتكلموا 

مثل الأطفال الآخرين هناك«. 

ويطرح ت�ساوؤلً مده�ساً ومثرياً 

حول بيولوجيا اللغة، مبعنى اأن 

هناك – بني الب�سر – جينات اأو 

ثات توؤثر يف احلالة البدئية  ُمَوِرّ

اأي جهاز اكت�ساب اللغة الب�سرية، 

ال��دم��اغ امل�سمولة  ون�ساطات 

البدئية واحلالت  يف احلالة 

الالحقة التي تتخذها. ويقرر 

بالغة ال�سعوبة.  اأنها م�سائل 

اآفاق  امل�سائل  لكنه يفتح لهذه 

امل�ستقبل.

اللغة كتجريب علمي؛  اأما 

فاإخ�ساعها اإىل مناهج التجربة 

املخربية كاأي ظاهرة طبيعية من 

حيث درا�سة اأ�سواتها، وت�سريح 

الب�سري  ال�����س��وت��ي  اجل��ه��از 

اإلكرتونيًا للتعرف على نوع 

ال�سوتية مو�سيقياً،  الذبذبات 

و�سدتها ورخاوتها واإيحاءاتها... 

اللغة  ول يقت�سر ذل��ك على 

اأي�سًا على لغة  الب�سرية بل 

الطيور واحليوانات، وبخا�سة 

الدلفني، حيث و�سع علماء 

اللغة املخربيون معجماً دلفينياً 

لتطبيقه على التفاهم مع هذه 

الفعل  الكائنات؛ وفق نظرية 

املنعك�س ال�سرطي ال�سهرية 

للعامل الرو�سي بافلوف .

لغة  وال���ط���ري  ف��ل��ل��ح��ي��وان 

غريزية، ظاهرة �سوتية ثابتة، 

ت��رت��ي��ب ���س��وت��ي ملعجم  وف���ق 

د، لكنها لغة خارج العقل  موَحّ

لبنية  ر  امل��ط��ِوّ امل��ب��دع،  املفكر، 

اللغة، وم��ف��ردات��ه��ا ودللتها 

ومنظومة نحوها و�سرفها...

: )قراءتُها وتعلُّمها  والأعظم 

وتعليُمها(، فال حيوان يعلّم 

حيواناً اآخر لغته اأو يُقِرئه اإياها. 

ويف القراآن الكرمي اآيات كثرية 

للغة  التعليمي  البعد  عن هذا 

با�سم  الإن�سانية؛ ففي �سورة 

القلم، وقد ُذِكر يف اأول اآياتها 

مع الكتابة : {نون والقلم وما 

القراءة  ي�سطرون}. وكذلك 

با�سم ربك  والتعليم: {اق���راأ 

الإن�سان من  الذي خلق. خلق 

علق. اقراأ وربك الأكرم. الذي 

علّم بالقلم ... } )�سورة العلق 

من 1 – 4( .

الب�سرية ل ميكن  واللغة 

تعليمها جلن�س غري ب�سري، 

اللغوية والنحوية  مبنظومتها 

املعقدة، رغم بع�س  والدللية 

التي يجريها علماء  التجارب 

اللغة واحليوان على اأنواع من 

القردة وفق النظم ال�سوتية. 

ف��ل��غ��ة احل���ي���وان والطري 

انعكا�سية غريزية؛  ا�ستجابة 

فالدلفني الذي يعي�س يف املحيط 

الأط��ل�����س��ي ي�ستجيب )للّغة 

الغريزية( للدلفني  ال�سوتية 

التي ي�سادفها وهي تعي�س يف 

حميط اآخر. فلغة الكائنات غري 

الإن�سانية لغة ا�ستجابية غريزية 

بني اأفراد من جن�س معني من 

تبّدلْت  الكائنات مهما  ه��ذه 

بيئاتها الطبيعية اأو اجلغرافية 

فهي )لغة عاملية( وهنا ميكننا 

اأن ن�ستنتج- جمازياً - اأن هذه 

الب�سرية،عرفت  الكائنات،غري 

العاملية،  اللغة  اأو  العوملة،  لغة 

اأما  الإن�سانية  اأن تعرفها  قبل 

الإن�����س��ان الأمل����اين م��ث��اًل فال 

يفهم لغة العقل الناطق املفكر 

لالإن�سان ال�سيني اأو العربي ولو 

كانوا يف بيئة اجتماعية واحدة، 

اأو متباعدة .

وهنا ياأتي الدور احل�ساري 

العبقري للرتجمة واملرتجمني 

ع����رب ت����اري����خ احل�������س���ارات 

الإن�سانية. فلول فن الرتجمة 

الب�سرية  لبقيت احل�سارات 

دوائر مغلقة ومنغلقة على ذاتها، 

وملَا تطورت العلوم بكل اأنواعها. 

فالرتجمة، عرب اأ�سكال متنوعة 

من التوا�سل الب�سري التجاري 

والق��ت�����س��ادي وال�سيا�سي..، 

الثقافات الإن�سانية،  ن�سرت 

الب�سري  ال���وع���ي  وع��ّم��ق��ت 

ووجدانهم عرب انت�سار الأديان، 

ونقلت اخل��ربات والنظريات 

والكت�سافات العلمية، واملنجزات 

الطبية، والنظريات الفل�سفية، 

الفنية، واملذاهب  وامل��دار���س 

الأدبية.. واأدخلت الإن�سانية يف 

مرحلة تنويرية ل مثيل لها اإىل 

جانب تطوير اللغات نف�سها من 
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خالل و�سع املعاجم؛ اأحادية اأو 

ثنائية بل حتى ثالثية اللغات، 

التعبريية،  اأ�ساليبها  وتطوير 

ونحت وا�ستقاق م�سطلحات 

مل تكن فيها، فاغتنت ثروتها 

اللغوية .

وتوؤدي الرتجمة اليوم – كما 

كانت قدمياً - دوراً بالغ الأهمية 

يف حوار احل�سارات، وتقريب 

ال�سعوب اإىل بع�سها بع�ساً، يف 

العاملية، وتر�سيخ  النزعة  ظل 

والتعرف على  العوملة،  مفهوم 

ال�سعوب من  مالمح ه��وي��ات 

خالل ترجمة معارفها وثقافاتها 

يف جميع امليادين .

وهنا ناأتي اإىل ق�سية اللغة 

العاملية. كيف ت�سود لغٌة ما 

قروناً، وت�سبح لغَة العلم والأدب 

واحلياة؟ ثم ملاذا تندثر؟ وكيف 

ت�سبح ذكرى يف �سجل التاريخ 

اللغوي للح�سارات؟ واأين لغتنا 

من كل هذا، يف ع�سر �سيادة 

اللغة الإجنليزية؟

يرى )�سكوت مونتغمري( 

يف كتابه: هل يحتاج العلم اإىل 

لغة عاملية؟ اأن اللغة الإجنليزية 

اإبادة  ال��ي��وم، جم���ازاً، ترتكب 

لغة  ب�سيطرتها على  عوملية 

التقنية والعلوم بكل فروعها. 

لكنه يطرح ق�سية مثرية وهي 

تفتُّت اللغة الإجنليزية العاملية 

بحيث توجد )لغات اإجنليزية( 

تتكّيف مع حميطها الإقليمي. 

ال��ل��غ��ة الإجنليزية  ف��ه��ن��اك 

الأمريكية وال�سينية واجلنوب 

اأفريقية والهندية ... وميكن 

للمتتّبع، عرب اختيارات نوع اللغة 

الإجنليزية يف قائمة اللغات يف 

�سبكة الإنرتنت، اأن يقف على 

لئحة طويلة وغريبة من التكاثر 

اللغوي الإجنليزي.

للتاريخ  ا�ستعرا�سه  ويف 

العربية، وموقفه  للغة  العلمي 

اأن  اليوم.، يرى  من حا�سرها 

العربية كانت لغة غزو – لهجة 

اأب��ادت عرب قرون  ع�سكرية- 

لغات قومية حملية. لكنها: 

»�سيطرت على العلوم ب�سكلها 

بحيث ميكن  ت��ق��دم��اً  الأك����رث 

ت�سميتها لغة عاملية حقيقية 

العربيَة  ا�ستعمل  للعلم، وق��د 

من القرن التا�سع حتى احلادي 

النا�سطني يف  ع�سر ن�سبٌة من 

اأع��ل��ى رمب��ا حتى من  العلوم 

الإجنليزية عام 2013«. 

ويربط بني موت الالتينية 

ال��ت��ي ���س��ادت يف اأوروب����ا عرب 

العربية  ق������رون، و)م�������وت( 

؛ فقد  الف�سحى كلغة حمكية 

بلهجته  كتب )غاليليو( علومه 

الإيطالية، ولفوازييه  املحلية 

وبا�ستور بالفرن�سية ودانتي 

 ... فلورن�سا  بلهجة مدينته 

وهكذا ماتت الالتينية كلغة 

حياة وثقافة وعلم، و�سارت لغة 

كن�سية طقو�سية جنائزية.

الكال�سيكية  وال��ع��رب��ي��ة 

–براأيه- اأزال��ت لغات اأخرى، 
كال�سريانية واليونانية، وغريها، 

كونها لغة غزو وتاأثري �سيا�سي 

وع�سكري واقت�سادي وثقايف 

الأهم(.  الديني  البعد  )ون�سي 

ويرى اأي�ساً: »اأن الذي دمرها 

ب�سفنها  املت�سامح  ُعها  تو�ُسّ

لغة حمكية يف كامل العامل 

بينما جعلها هذا  الإ�سالمي، 

للمعرفة  هائلة  لغة  ع  التو�ُسّ

املكتوبة عرب منطقة �سا�سعة. 

اأع��م��ال مرتجميها  وتو�سلت 

وموؤلفيها مللء املكتبات الكبرية 

التي جمعت من بغداد وطليطلة، 

وهي اأماكن يف�سل بينها اأكرث 

م��ن األ��ف��ي م��ي��ل وال��ك��ث��ري من 

الثقافات ال�سابقة«.

اليوم،  وواق��ع الإجنليزية 

اإقليمية  لغات  اإىل  ئها  يف جتُزّ

اإىل  »ا�ستناداً  ووطنية حملية 

النموذج العربي« - كما يقول- 

ينذر بن�سوء لغة علمية عاملية، 

غري الإجنليزية ال�سائدة اليوم. 

لكنها تبقى )اإجنليزية(. »فهي 

العاملية احلقيقية  اللغة  الآن 

الأوىل لالإن�سانية... ولهذا ل 

ينف�سل م�ستقبل العلم عن اللغة 

الإجنليزية«. لأن تاريخ العلم هو 

تاريخ اللغات .

هذا يجعلنا نطرح ال�سوؤال 

التايل: هل ت�سبح اللغة العربية 

لغة عاملية؟ وكيف؟ »لأن اللغة 

ق��وة يف دنيا معومَلة« بح�سب 

مونتغمري. وهل تكفي احتفالية 

)اليوم العاملي للغة العربية( كما 

قررته الأمم املتحدة – منظمة 

اليون�سكو، يف 21 دي�سمرب من 

اإىل  العربية  كل ع��ام، لولوج 

���س��وؤال كبري  العاملية؟  رح��اب 

فاأين نحن من  اأكرب.!  وجوابه 

الإ�سهام يف العلوم العاملية؟ نعم، 

نحن نن�سر الثقافة العلمية يف 

مدار�سنا وجامعاتنا، لكن: العلم 

لي�س ن�سر املعرفة فح�سب بل 

الإ�سهام فيها.

العربية  اللغة  يف خيارات 

اأنت خمرَيّ بني  الإنرتنت  عرب 

ال�سعودية  اأو  ال�سورية  العربية 

اإلخ.  املغربية  اأو  الأردن��ي��ة  اأو 

وهكذا يريدون تفتيت الف�سحى 

اأّي  لغات. وعندما تختار  اإىل 

)لهجة – كلغة( فاإنك �ست�سادف 

الف�سحى التي يعرفها كل طفل 

عربي يف اأول مراحله التعليمية 

بالبالد العربية كلها .

الف�سحى م�سيطرة  �سيادة 

العلم،  التعليم. لكن لغة  يف 

العربية،  الكتب املدر�سية  يف 

تاأخذ م�سطلحاً حملياً اأحياناً، 

وه��ي م�سيطرة يف ال�سحف، 

الثقافية والعلمية  واملجالت 

الدولية  والفنية وامل��وؤمت��رات 

وعرب مكاتب الأمم املتحدة يف 

العامل، باعتبارها لغة معتَمدة 

فيها ...

الداهم  اخل��ط��ر  اأن  اإل 

التوا�سل  لغة مواقع  ياأتي من 

فاللهجة  الج����ت����م����اع����ي. 

)ال��ف��ي�����س��ب��وك��ي��ة والتويرتية 

والوات�ساأبّية..(، كذلك لهجات 

ال��ت��ل��ف��زي، وامليوعة  ال���دل���ع 

تن�سيط  واإع�����ادة  الإذاع���ي���ة، 

الدعوات اإىل اعتماد اللهجات 

املحكية لغَة تعليم و�سحافة ... 

كل ذلك يقرع اأجرا�س اخلطر 

اللغوي. فهل تبيد العوملُة لغتنا، 

وتفّتتها لت�سبح لغاٍت كانت 

لهجات، كالالتينية ؟

)2015 أغسطس   - )يوليو   82 الغرسة 

55



من شهداء

 ففي �سهر مايو من عام 

1905، ومن بلدة »احمريب« 
يف جبل املرابطني، يف ولية 

»اأدرار«، بداأ ال�سيخ الذي جتاوز 

ال�ستني من العمر، بجمع اأكرب 

ق���در مم��ك��ن م��ن املجاهدين 

املتطوعني، وكان التحدي الأكرب 

اأمامه قدرته على ت�سويق فكرة 

اجلهاد، يف جمتمع يعي�س حالة 

من الفو�سى ال�سيا�سية ويطبعه 

تعدد الولءات، وقد لقي �سدودا 

يف الأيام الأوىل، لأن قلة فقط 

ا�ست�سعرت حجم  ال��ت��ي  ه��ي 

اخلطر البعيد، لذلك جلاأ اإىل 

ال�سيخ حممد حممود الذي كان 

املناوئني لال�ستعمار، فما  من 

كان من هذا اإل اأن حثه على 

امل�سي قدما اإىل هدفه، وزوده 

واأهداه  بعدد من املجاهدين، 

�سيفا، واأخربه باأنه الأداة التي 

�سيقطع بها راأ�س الثعبان!

حتديات

اأدرك ولد الزين منذ  لقد 

التي قد  البداية ال�سعوبات 

تعرت�س خطته والتحديات التي 

اأن  ك��ان عليه  تتهددها، فقد 

يت�سلل مبجموعته عرب ممر 

�سحراوي غري �سالك، ميتد 

لأك��رث من ثالثمائة وع�سرين 

كيلومرتا، يف �سباق مع الزمن 

وا�ستخبارات العدو، لذلك مل 

ي��خ��رب رف��اق��ه يف اجل��ه��اد يف 

البداية عن وجهته احلقة، لكنه 

اأكد لهم اأنهم �سيبدوؤون قريبا 

رحلة اإىل اجلنة.

اأكرب   وملا كان عليه جمع 

قدر ممكن من املعلومات عن 

العدو، انتقى جمموعة خمتارة 

اإىل  من املجاهدين، انطلقت 

مدينة »جتكجة«، حيث املع�سكر 

الذي يقوده »كبولين«، قبل بدء 

اأ�سابيع،  الت�سلل بثالثة  عملية 

لكن جماهديه مل يعودوا خالل 

هذه الفرتة باملعلومات املطلوبة 

عن العدو، فاآثر بدء امل�سري خوفا 

من اإمكانية ت�سرب الأخبار عن 

تركاته واأهدافه.

كان زاد املجاهدين خالل 

رحلتهم ال�سحراوية تلك التمر 

واملاء والنبق واللحم املجفف، و 

كان لديهم ثالثة جمال فقط، 

لكن �سرعان ما ذهبت عنهم 

ك����ان ف���ي ع��م��ر ال��س��ت��ن ح���ن ق��ط��ع ال��ف��ي��اف��ي وق���ت���ل »كبوالني« 

املوريتاين »ولد الزين«.. 

سيف قهر البندقية
مل ي�شع يوما وراء مك�شب دنيوي اأو مادي، ومل ين�شد �شمعة اأو جاهًا، كان فقيها �شوفيا ووليا 

اأن يحتل الأوروبيون  زاهدا يف الدنيا وملذاتها، لكنه مل يطق، وهو يف ال�شتني من عمره، 

بالده امل�شلمة موريتانيا، ويعيثون فيها ف�شادا، ومل ير�ش اأن يكون �شاحب موقف هام�شي 

وهو الفار�ش واملقاتل الذي خرب احلروب وخا�شها، وهو على معرفة تامة بثقافة الفرو�شية 

التي كانت �شائدة يف ع�شره.

اإليه  اأن تناهت  ال�شهيد »�شيدي ولد مولي الزين«، الذي ما  ذلك هو املجاهد املوريتاين 

كزافييه   « القائد  موريتانيا  يف  الفرن�شي  التوغل  مهند�ش  يرتكبها  كان  التي  الفظاعات 

كبولين« بحق املوريتانيني، وما�شيتهم التي كانت املورد �شبه الوحيد لغذائهم، حتى ترك 

عي�شه الهانئ، واأعلن اجلهاد، واأ�شمر اأن يكون هدفه راأ�ش »كبولين«.

ال�سهيد �سيدي ولد مولي الزين )�سورة تقريبية(

ل��ل��وص��ول إل���ى هدفه 
اج������������ت������������از ورف����������اق����������ه 
مم��������������رًا ص�������ح�������راوي�������ًا 
غ�����ي�����ر س������ال������ك مي���ت���د 
كم  320 م��ن  ألك��ث��ر 

عبد الكرمي املقداد
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الرحلة عندما ظهرت  م�ساق 

لهم مفاجاأة �سارة يف منت�سف 

ال��ط��ري��ق، فقد ظهرت فجاأة 

اأن  جمموعة ال�ستطالع بعد 

كانت قد تاهت يف ال�سحراء، 

اأربعة فقط،  كانت موؤلفة من 

اأما اخلام�س وهو »�سيدي ولد 

بوبيط » فقد وقع يف قب�سة 

كبولين. 

اأع�����اد ول���د ال���زي���ن جمع 

خيوط العملية وتقييم عنا�سر 

املعلومات  اخلطة على �سوء 

التعبوية اجلديدة، لكنه كان 

بحاجة اإىل من ميده مبعلومات 

ال��داخ��ل، عن  عما يجري يف 

للدفاع عن  الفرن�سيني  خطة 

الثكنة، نظام حرا�ستهم،عددهم 

وعدتهم، عن كلمة ال�سر، عن 

حلفائهم، من يحق له دخول 

الثكنة من �ساكني املدينة، ومن 

يحظر عليه دخولها، ومتى يتم 

ذلك وكيف، وما املجموعات 

التي قد ت�سكل �سندا حمتمال 

للمجاهدين، ومن هم املحايدون، 

وكيف يتم التنفيذ وتوزيع املهام 

والتن�سيق اأثناء العملية، وما هو 

اأ�سلوب الن�سحاب الأمثل بعد 

تنفيذ املهمة؟

الذي  امللح،  الت�ساوؤل  لكن 

العدو  اأرق��ه هو احتمال علم 

الإغ���ارة، خا�سة يف ظل  بنباأ 

انتزاع معلومات من  اإمكانية 

هذا النوع من »بوبيط«، املوجود 

بني اأيديهم ، لكن �سدفة �سعيدة 

اأخرى اأبطلت خماوفه، اإذ ظهر 

ول��د بوبيط يف  فجاأة �سيدي 

منطقة »كلم�سي« الواقعة على 

20 كيلو من »جتكجه«،  بعد 

معربة جتكجة

كبولين مع عدد من وجهاء موريتانيا
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من شهداء

مبنى يعود لال�ستعمار الفرن�سي

بلدة احمريب التي انطلق منها املجاهدون

 ل���������م ي�����خ�����ب�����ر رف���������اق���������ه ف���������ي ال��������ب��������داي��������ة ع���ن 
وج������ه������ت������ه احل�������ق�������ة ل�����ك�����ن�����ه أك�����������د ل������ه������م أن����ه����م 
س��������ي��������ب��������دؤون ق������ري������ب������ا رح��������ل��������ة إل������������ى اجل�����ن�����ة

بعد اأن اأفرج عنه كبولين نزول 

اأحد املرتجمني  عند ن�سيحة 

بعدم تلويث �سمعة فرن�سا اأكرث 

جراء املعاملة الال اإن�سانية التي 

امل��ج��اه��دون يف  يتلقاها  ك��ان 

ال�سجن، وحل�سن احلظ كان 

» ولد بوبيط« على علم كامل 

اأمور  بكل �سغرية وكبرية من 

العدو، فقد خرب املكان جيدا، 

حيث كان حمتجزا عند مدخل 

القلعة. 

 قدم »ولد بوبيط« عر�سا 

املعلومات  مف�سال، �سمل كل 

املتعلقة بالأفراد واملكان، وعرف 

منه املجاهدون كل ما ينبغي اأن 

يعرفوه، ومن امل�ستحيل تكتيكيا 

اقتحام الثكنة نهارا، فقد كان 

عدد اجلنود كبريا، اإ�سافة اإىل 

اإجراءات الأمان التي اتخذها 

م��وؤخ��را، حيث كان  ك��ب��ولين 

اإىل قطع الأ�سجار  قد عمد 

والنخيل املوجود يف املحيط 

القريب من الثكنة، والذي قد 

ي�سكل �سواتر لأي عملية تقرب 

اأو ت�سلل حمتملة، وقد �ساحبت 

هذه الإجراءات تعليمات دائمة، 

اأي  النار على  باإطالق  تق�سي 

�سخ�س غريب يحاول القرتاب 

البطحاء يف اجتاه  اأو اجتياز 

القلعة.

راأي  ا���س��ت��ق��ر  اإث����ر ذل����ك، 

ليال،  الهجوم  املجاهدين على 

الثاين ع�سر من مايو  م�ساء 

الع�ساء،  1905 عند ���س��الة 
ال��رع��اة الذين  والت�سلل م��ع 

اإىل  ليلة  ك��ل  ال��ل��نب  يحملون 

القلعة، ودعا ولد الزين رفاقه 

اأخ���ري وعاجل،  اإىل اج��ت��م��اع 
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مدفن كبولين و�سط مدينة جتكجه

واج����������ه ف������ي ال�����ب�����داي�����ة ص����ع����وب����ة ك����ب����ي����رة في 
ف���ق���ط  ق�����ل�����ة  ألن  اجل��������ه��������اد  ف������ك������رة  ت�����س�����وي�����ق 
اس��������ت��������ش��������ع��������رت ح��������ج��������م اخل����������ط����������ر ال�����ب�����ع�����ي�����د

اص�������ط�������ح�������ب اب���������ن���������ه ف���������ك���������ان إل��������������ى ج�����ان�����ب�����ه 
ي���ت���ق���دم���ان امل���ج���اه���دي���ن ف����ي س����اح����ة امل���ع���رك���ة 
ح����ت����ى أغ�����م�����د س����ي����ف����ه ف������ي ص��������در ك����ب����والن����ي 

واأف�سح لهم للمرة الأوىل عن 

واأن��ه مقبل على  نيته احلقة، 

ك��ب��ولين، وب��داأ يف و�سع  قتل 

عنا�سر اخل��ط��ة، حيث حدد 

موقع »كلم�سي« كنقطة للتجمع 

واأخربهم  العملية،  تنفيذ  بعد 

اأن  اإ�سارة الن�سحاب هي  اأن 

اأو  ي�سيح من يقتل كبولين، 

يعلم مبقتله، باأعلى �سوته:«مات 

م��ات كبولين«،  كبولين… 

وك��ان على م��ن �سينجو، بعد 

ين�سحب  اأن  ال��ه��دف،  تقيق 

فورا وينتظر طلوع ال�سم�س، ثم 

ينطلق اإىل »كلم�سي«.

الزين ورفاقه،  و�سل ولد 

�سحبة دليلهم اإىل واحة نخيل 

قبالة القلعة، قريبة من املراح 

ال��ذي جتتمع فيه ع��ادة غنم 

اأهل »جتكجة« كل ليلة، لتوفري 

احلليب لعنا�سر احلامية، وكان 

اإ�سارة  امل��ج��اه��دون ينتظرون 

التي �سوف يعطيها  التنفيذ 

العدو، وه��ي �سافرة تطلقها 

احلامية اإيذانا للرعاة والعمال 

اللنب  القلعة، جللب  ب��دخ��ول 

والطعام.

راأ�ش الثعبان

ان��ط��ل��ق �سوت  اإن  وم����ا 

التا�سعة  ال�ساعة  ال�سافرة يف 

وخم�ٍس وع�سرين دقيقة، من 

الثاين ع�سر من مايو  م�ساء 

1905 ، حتى اختلط املجاهدون 
بالرعاة والعمال، وكان �سيدي 

املقدمة �ساهرا  الزين يف  ولد 

�سيفه، واإىل جانبه ابنه »عبد 

الرحمن القا�سم امللقب اللّّل«، 

وعندما ا�ست�سعر احلار�س الذي 

يراقب املدخل الرئي�سي حركة 

غري عادية، حاول الفرار، لكن 

�سرعان ما عاجله املجاهدون 

وق�سوا عليه با�ستخدام �سالح 

اأن  البندقية دون  اأبي�س، بدل 

يثري ذلك انتباه عنا�سر احلامية 

اأو  الرعاة  الآخ��ري��ن ول حتى 

العمال.

ولج ولد الزين عرب املدخل 

وثالثة  ابنه  يتبعه  الرئي�سي 

اإىل  جماهدين، وحني و�سلوا 

املقر املطلوب، وجدوا كبولين 

يخطو على الأر�سية الأمامية 

ملقر اإقامته، ف�ساح ولد الزين: 

»اهلل اأك���رب«،  اأكرب«…  »اهلل 

وان��ق�����س ب�سيفه ع��ل��ى �سيد 

الّن�ْسل  لي�ستقر  قلعة جتكجة، 

اأحد  ث��م ع��اج��ل��ه  يف ���س��دره، 

مبا�سرة،  بطلقة  املجاهدين 

البطن، وم��ا كاد  اأ�سابته يف 

يجر نف�سه اإىل اإحدى الغرف 

القريبة، حتى اتبعه املجاهدون 

بوابل من الر�سا�س  .

يف تلك الأثناء، ظهر املالزم 

»تيوفانيه«،  الفرن�سي  اأول 

وعاجل املجاهد �سيدي ولد 

م�����ولي ال���زي���ن ب��ط��ل��ق��ة من 

اأن يرد عليه  م�سد�سه،  قبل 

اأ�سابته يف  الزين ب�سربة  ولد 

الراأ�س، يف مبارزة غري متكافئة 

ال�سيف وامل�سد�س، �سقط  بني 

على اإثرها املتبارزان جريحني، 

الزين  اإ�سابة ولد  وقد كانت 

مبا�سرة وعن قرب، لكنها مل 

تكن قاتلة، لول اأن ت�سابق عدد 

اإىل الإجهاز عليه  من اجلنود 

اأن  لي�ست�سهد بعد  باحلراب، 

الثعبان«، وحقق  »راأ���س  قطع 

اأمنيته. 

كزافييه كبولين

أه���������������������������داه ال������ش������ي������خ 
م�������ح�������م�������د م������ح������م������ود 
بأنه  وأخ�����ب�����ره  س���ي���ف���ا 
سيقطع  ال��ت��ي  األداة 
ال���ث���ع���ب���ان! رأس  ب���ه���ا 
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من رموز

نابليون 

زيرفاس
بطل املقاومة 

اليون������اني������ة
مهد  فهي   ، التاريخ  يف  عميقا  اليونان  جذور  ت�شرب 

اأحداث  جت�شدت  اأر�شها  وعلى  احل�شارات  اأبرز  اإحدى 

الزمن  يف  اليونان  ولكن   . ك��ربى  اإن�شانية  وم��الح��م 

احلديث كانت م�شرحا ملعاناة اأ�شد وقعا وم�شائب اأكرث 

التي  املالية  الأزم��ة  لي�شت  تاأثريا  اأكربها  لعل   ، هول 

اإفال�شها  ت�شهر  العامل  يف  دولة  اأول  تكون  لأن  دفعتها 

بل يف كونها ميدانا دمويا لل�شراع اإبان احلرب العاملية 

اأن  الأملانية بعد  القوات  فاليونان اجتاحتها   . الثانية 

متكن  حيث   ، عليها  ال�شيطرة  يف  الإيطاليون  اأخفق 

اأثينا ومن بعدها جزيرة  الأملان من احتالل العا�شمة 

كريت ودحر قوات احللفاء التي كانت مرابطة فيها .
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���س��اأن احلروب  وكما ه��و 

التي ت�سبب املحن والكرب فاإن 

التاريخيني يظهرون  الأبطال 

جنبا اإىل جنب معها، ومن بني 

نابليون زيرفا�س قائد  هوؤلء 

اليونانية �سد دول  املقاومة 

املحور، اأملانيا واإيطاليا. فحياته 

تطوي يف داخلها �سرية الرجال 

ال�ستثنائيني يف مكابدتهم 

للم�ساعب وج��ل��ده��م على 

تمل النتكا�سات وروؤيتهم 

اأهداف  التي ل تتحول عن 

ر�سموها حلياتهم. وزيرفا�س 

ولد يف مايو العام 1891 يف 

واأبدى  اليونانية،  اأرتا  مدينة 

يف طفولته ع�سقا للخ�سال 

ال��ت��ي تتجلى يف  الع�سكرية 

ال�سرامة والنظام والن�سباط، 

وك���ان كما ينقل عنه بع�س 

الكتاب حمبا  معا�سريه من 

ملبداأ الت�سحية من اأجل هدف 

نبيل و�سام. ويف �سباه تدرج يف 

نهاية املرحلة  الدرا�سة حتى 

1910، وقد  العام  الثانوية 

الوقت مواتيا  اأم��ام��ه  اأب�سر 

لتحقيق حلمه يف النخراط 

بال�سلك الع�سكري .

ومل يكن الطريق ممهدا 

ك���ان عليه يف  اأم��ام��ه ح��ي��ث 

البداية التطوع يف مدر�سة 

توؤهله لالن�سمام  التي  امل�ساة 

الهيليني، وتلك  اإىل اجلي�س 

الفرتة كانت ع�سيبة وت�سج 

بالتحديات لأن حروب البلقان 

كانت يف اأوجها واليونان غارقة 

اأن��ه �سق طريقه  فيها. غ��ري 

بثبات يف حياة اجلندية فرتقى 

اأول ومل  اإىل مرتبة عريف 

اأربعة اأعوام حتى حاز  مت�س 

على رتبة مقدم يف اجلي�س 

الهيليني .

ال��ف��رتة مل يكن  تلك  ويف 

زيرفا�س مع قادة ع�سكريني

ا�سالح املوؤ�س�سة الع�سكرية من الداخل

يع�سق اخل�سال الع�سكرية
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بعيدا عن ال�سيا�سة فقد جذبته 

�سوؤونها و�سجونها منذ زمن 

مبكر. وكان تفتح وعيه على 

احلركة الفينزيلية التي �سميت 

موؤ�س�سها  اإىل  ن�سبة  بذلك 

وهو  فينزيلو�س  الفرييو�س 

�سيا�سي يوناين كان مناه�سا 

للملكية والنظام امللكي ويجنح 

اجلمهورية  الليربالية  اإىل 

اأم��ث��ل، وقد  كنظام �سيا�سي 

خ��ا���س معركة �سر�سة �سد 

التي كانت  القوى املحافظة 

امللك  تنا�سر  الوقت  يف ذلك 

والنظام امللكي. 

وقد اأ�سابت هذه احلركة 

اإىل  ه��وى يف نف�سه ف�سارع 

الن�سمام اإليها مع ما يحمله 

تن�ساأ عن  ذل��ك من حماذير 

اجلمع بني ال�سيا�سة والع�سكرية 

وهو مزيج �سيوؤثر ب�سكل كبري 

على حياته كلها .

وق��د متر�س زيرفا�س يف 

الع�سكرية، ولبى نداء الوطن 

يف احلرب العاملية الأوىل حيث 

ذاع �سيته يف قتاله يف جبهة 

مقدونيا وجرت ترقيته على 

ب�سالته وحنكته الع�سكرية التي 

ك��ان ميدان احل��رب م�سرحا 

النجاح  ول��ك��ن ع��ذوب��ة  ل��ه��ا. 

الف�سل  كانت تخالطها مرارة 

الليربايل  فقد خ�سر احلزب 

الفينزيلي معركة النتخابات 

1920 وت��ع��ر���س��ت رم����وزه 
لالعتقال ومن بينهم زيرفا�س 

اإىل  الهرب  ال��ذي متكن من 

الق�سطنطينية حيث مكث فيها 

�سنتني ومل يرجع اإىل اليونان 

اإل بعد انقالب كبري يف امل�سهد 

ال�سيا�سي اليوناين مع اندلع 

ثورة كربى يف �سبتمرب من العام 

1922 ع��اد بعدها زيرفا�س 
اإىل وظيفته يف اجلي�س .

ومل مي�����س وق���ت طويل 

ال�سيا�سي  التوتر  حتى ع��اد 

اإىل اليونان مع ت�سلم النظام 

ثيودور  الديكتاتوري للجرنال 

العام  ال�سلطة يف  بنغالو�س 

1925، وتقلد زي��رف��ا���س يف 
القائد  الوقت من�سب  ذل��ك 

الع�سكري لأثينا وقائد الفوج 

الثاين من احلر�س اجلمهوري 

املكلفة بحماية العا�سمة وتاأمتر 

باأوامر بنغالو�س نف�سه. ويبدو 

البتة عن  اأنه مل يكن را�سيا 

طريقة بنغالو�س ال�ستبدادية 

يف اإدارة �سوؤون البلد فان�سم 

اإىل اجل�����رنال جورجيو�س 

كونديل�س يف انقالبه على نظام 

بنغالو�س، ولكنهما ا�سطدما 

بعنف بعد خالف على اأ�سلوب 

الديكتاتوري  احلكم والوجه 

الفاقع لالنقالب حيث كان 

اإىل تذويب  زيرفا�س ي�سعى 

النهج ال�سلطوي وال�ستبدادي 

اليونان فري�سة  ال��ذي وقعت 

له، وميكن القول اإن حماولته 

حلل قوات احلر�س اجلمهوري 

التي كانت �سرارة �سراعه مع 

كونديل�س مل تكن �سوى عملية 

الع�سكرية  للموؤ�س�سة  اإ�سالح 

من الداخل .غري اأن هذا الأمر 

مل يرق متاما للحاكم الع�سكري 

وكانت �سريبة ال�سراع بني 

عالية  كلفة  ذات  القائدين 

اأنها  اليونان على  وتذكر يف 

���س��وداء. فقد ن�سبت  مرحلة 

الدموية بني قوات  امل��ع��ارك 

اخل�سمني يف العا�سمة ونتج 

عنها دم��ار وخ��راب كبريان، 

ق���وات زيرفا�س  وت��ع��ر���س��ت 

اإىل هزمية �ساحقة ووقع يف 

الأ�سر حيث جرت حماكمته 

واأنزلت به عقوبة ال�سجن مدى 

احلياة.

من رموز

للت�سحيات رجالها
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ان���ه���ي���ار النظام  ب���ع���د 

الع�سكري وقيام نظام جمهوري 

اأن��ه ل  اإليه على  جديد نظر 

العقوبة ول بد  ي�ستحق تلك 

من تثمني الدور الذي قام به 

يف مناه�سة نظام على الرغم 

من كونه اأحد اأعمدته، ف�سدر 

اأمر جمهوري بالعفو عنه ومتت 

اإحالته للتقاعد برتبة جرنال. 

الزمن مل ميهله ويتيح  ولكن 

ا�سرتاحة حمارب طويلة،  له 

حيث متكنت دول املحور مع 

اندلع احلرب العاملية الثانية 

من اجتياح اليونان يف �سبتمرب 

1941. يف ذل��ك الوقت قام 
الع�سكريني  زيرفا�س وبع�س 

لواء احلركة  املن�سوين تت 

القادة  الفينزيلية وحفنة من 

ال�سيا�سيني البارزين بتاأ�سي�س 

الوطنية  الع�سبة اجلمهورية 

اليونانية. ورف��ع��ت الع�سبة 

املتمثلة يف  الثالث  �سعاراتها 

حماربة قوى الحتالل وتقوي�س 

النظام امللكي وتاأ�سي�س نظام 

جمهوري دميقراطي .

ان��ط��ل��ق��ت ال��ع�����س��ب��ة يف 

ن�ساطها من جبال الإيربو�س، 

حيث توىل زيرفا�س وم�ست�ساره 

اجلناح  تاأ�سي�س  بريماغلو 

اليونانية  للع�سبة  الع�سكري 

وربطها ع�سكريا بقيادة جيو�س 

احللفاء، وق��د عدتها قيادة 

الأو�سط  ال�سرق  احللفاء يف 

اإحدى كتائبها القتالية، ومل يكن 

ذلك النجاح الأوحد لزيرفا�س 

فقد متكن من توحيد قوى 

احلركات اليونانية ب�سمه حركة 

امللكية  واأن�����س��ار  املحافظني 

اإىل الع�سبة. وق��د �سجلت 

قواتها تت قيادة زيرفا�س 

جناحات باهرة ارهقت قوات 

الحتالل، حيث قامت مبعونة 

قوات بريطانية بتكبيد قوات 

الح��ت��الل خ�سائر كبرية يف 

معركة ج�سر جورجوباتامو�س. 

وبقى ن�ساط الع�سبة مكثفا يف 

الإيرو�س ولكن  منطقة جبال 

املقاومة  اأجنحة  ال�سراع مع 

الأخرى والذي عرف باحلرب 

الأهلية ال�سغرية قل�س من 

نفوذها واأرغمها يف وقت لحق 

على هجر مواقعها .

مدافع  �سكتت  اأن  وم���ا 

احلرب حتى انخرط زيرفا�س 

ال�سيا�سي فقام  ال��ع��م��ل  يف 

الوطني  احل���زب  بتاأ�سي�س 

العام  اليوناين، وانتخب يف 

1946 نائبا يف الربملان عن 
مقاطعة اأيونيا، وح�سل حزبه 

على ن�سبة جيدة من املقاعد 

اأن يكون ع�سوا  مكنته م��ن 

يف احلكومة. و�سعى خ�سومه 

اإىل تطيمه  الفرتة  تلك  يف 

ن�سر  م���ن خ���الل  ���س��ي��ا���س��ي��ا 

�سائعات عن تعاونه مع القوات 

الأملانية خالل الحتالل واأ�سهم 

خ�سومه ال�سيا�سيون وبخا�سه 

م��ن خ��ا���س �سدهم معارك 

�سر�سة يف احل��رب الأهلية 

ال�سائعات ب�سكل  ترويج تلك 

املوؤرخني ذهبوا  وا�سع، ولكن 

اإىل اأن بع�سا من الوثائق التي 

ا�ستعان بها خ�سومه مل تكن 

�سوى من�سورات فربكتها قوات 

ال�سراع  الحتالل كي تذكي 

بني اأجنحة املقاومة اليونانية. 

ولكنه متكن من توحد حزبه 

ال��ل��ي��ربايل وتقلد  واحل����زب 

حقائب وزاري��ة متنوعة غري 

اأنه �سرعان ما هجر ال�سيا�سة 

قبيل وفاته يف العام 1957. 

الراهن ل يزال  وحتى وقتنا 

اليونانيون ينظرون اإليه بو�سفه 

بطال للمقاومة يف زمن حالك 

كاد اأن تختفي فيه اليونان .

من�سور مبارك

خيالء املقاوم

�سريح البطل
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الشباب وتأسيس

مجتمع 
املستقبل

ال�شبب و�شع م�شروع  . ولهذا  النواحي  اأجل الهتمام بال�شباب والرتقاء بهم من جميع  تبذل دولة الكويت جمهودات جبارة من 

اخلطة الإمنائية لل�شنوات 2015 / 2016 - 2019 / 2020 على راأ�ش الأهداف متكني ال�شباب ورعايتهم ، فال�شباب لهم الن�شيب 

الأكرب من اإجمايل عدد ال�شكان وفق اأحدث الإح�شاءات، حيث بلغت ن�شبة الطفولة وال�شباب )5 - 24 �شنة( 56.8% من اإجمايل 

ال�شكان الكويتيني عام 2013. 

الدور  ت��زاي��د  وه��ذا يعني 

ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هذه  

ال��ف��ئ��ة يف ج��م��ي��ع امل��ج��الت.

وجتلى الهتمام بفئة ال�سباب 

مب��ا ميثلونه م��ن فئة عمرية 

وا�سعة باملجتمع اإىل ا�ستحداث 

حقيبة وزارية خا�سة بال�سباب، 

تاريخ ت�سكيل  هي الأوىل يف 

تاأكيدا  احلكومات الكويتية، 

من حكومة الكويت على اأهمية 

دور ال�سباب يف املرحلة احلالية 

وامل�ستقبلية.

وت����ذك����ر اخل���ط���ة بع�س 

اجلوانب اخلا�سة بهذه الق�سية 

. ولكن امل�سكالت التي تعرت�س 

التوجهات امل�ستقبلية كثرية جدا 

وتتطلب تعاون جهات متعددة 

  . و�سياغة برنامج م�ستقبلي 

امل�سكالت  ت�سري  واأوىل هذه 

الوطنية  العمل  اإىل تركز قوة 

القطاع احلكومي، ويعزز  يف 

هذا التوجه التقرير الإح�سائي 

اأن حجم  ال��ذي يذكر  الأخ��ري 

القطاع احلكومي  العمالة يف 

 258،808 يبلغ   2014 �سنة 

اأغلبهم  %73 يرتكز  بن�سبة 

الرتبية وال�سحة.  يف وزارت��ي 

وعلى اجلانب الآخر، تبلغ حجم 

العمالة الوطنية يف القطاع 

تبلغ   2014 ���س��ن��ة  اخل��ا���س 

61652 ن�سبة ال��ذك��ور منهم 
47 % ون�سبة الأن��اث 52 % 

ون�سف هوؤلء من ال�سباب .

ويجب قبل كل �سيء معاجلة 

هذا التفاوت الكبري بني الإقبال 

على القطاع احلكومي واخلا�س،  

فعلى اأر�س الواقع هناك عزوف 

العمل يف  لل�سباب ع��ن  كبري 

القطاع اخل��ا���س، وتكد�سهم 

امل�ساب  القطاع احلكومي  يف 

اأ���س��ال بالت�سخم الوظيفي، 

وهذا اخللل اأ�سبابه ترتكز يف 

�سيق الفر�س الوظيفية املتاحة 

القطاع اخلا�س، مما قد  من 

ينعك�س م�ستقباًل على زيادة 

�سريحة ال�سباب املتعطلني عن 

العمل.

واحل�����ل�����ول امل���ط���روح���ة 

ال�����س��ب��اب يف �سوق  لح���ت���واء 

الوعي  التنموي تتطلب  العمل 

الع�سر من جانب  مبتغريات 

ال�سباب واهتماماتهم  وميول 

من جانب اآخر . ويف الكويت 

التي و�سلت اإىل درجة ال�سفر 

الأم��ي��ة على عك�س بع�س  يف 

العربية الأخرى،  املجتمعات 

املعرفة وو�سائلها حيزا  تتل 

كبريا من اهتمامات ال�سباب، 

واأي�سا تعامل ال�سباب مع اأدوات 

املعلوماتية، على �سبيل  الثورة 

املثال، تذكر الإح�ساءات العاملية 

احلديثة اأن ال�سباب الكويتي من 

اجلن�سني هو الأكرث تفاعال مع 

التوا�سل الجتماعي  و�سائل 

على م�ستوى املنطقة العربية.

الن�سط مع  التعامل  وهذا 

منتجات الثورة املعلوماتية ي�سري 

اإىل اأهمية بناء جمتمع املعرفة 

واإىل اأن ال�سباب يجب اأن يكونوا 

املركز يف هذا امل�سروع الكبري 

. فال�سباب هم الو�سيلة والفئة 

الرئي�سية التي يقع عليها عبء 

املعلوماتية. فهم  بناء جمتمع 

القوة الدافعة التي تقدم الزخم 

ال�سروري الذي يدفع يف هذا 

الجتاه  مما يتطلب توفري كل 

حسني السبع
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لهم،  الإمكانيات وامل�ستلزمات 

التعليم والتدريب  م��ن حيث 

ورع��اي��ة املوهوبني والفائقني 

درا�سيا. ولو نظرنا اإىل جتارب 

الدول ال�ساعدة تنمويا وبخا�سة 

الأ�سيوي  التنني  جت��ارب دول 

ف�سنخرج بخال�سة اأن جمتمع 

املعلوماتية ل يبني نف�سه بنف�سه 

. فقد توجد ممار�سة وانت�سار 

املعلوماتية  بلد ما لأدوات  يف 

وتقنياتها وق��د تكون وا�سعة 

ال�ستخدام بني فئات املجتمع 

وخ�سو�سا ال�سباب اإل اأن هذا 

اأن هذا  لي�س معناه  النت�سار 

البلد هو بلد قاعدته املعلوماتية 

را�سخة.

  لكي يكون البلد قائما على 

املعلوماتية  املعلوماتية وت�سبح 

ن��اج��ح��ة ف��ي��ه، فاإن  ���س��ن��اع��ة 

ذلك يتطلب اأول اأن تكون فئة 

ال�سباب مت�سلحة باأدوات العلم 

واملعلوماتية ،واأن ت�سع الدولة 

الهدف يف  يف اعتبارها هذا 

التنموية، وهذا ما مت  اخلطة 

تطبيقه يف جتارب رائدة مثل 

اليابان و�سنغافوره مثال، ويتم 

كربنامج  تف�سيليا  �سياغته 

وا�سح املعامل يتكون من مراحل 

يتم تطبيقها يف  اإج���راءات  و 

جمالت التعليم والبحث العلمي 

والثقافة والت�سال والقت�ساد 

والتكنولوجيا والإعالم بطريقة 

�ساملة ومتنا�سقة.

ويجب على جميع فئات 

ذل���ك قوى  امل��ج��ت��م��ع مب���ا يف 

اأن  اإدراك  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 

املعلوماتية اأ�سبحت متثل اأحد 

اأهم مرتكزات التنمية الإن�سانية 

ال�ساملة وامل�ستدامة. ولذلك 

ينبغي على اجلميع من خمتلف 

امل�ستويات واجلهات امل�ساركة يف 

هذا امل�سروع الكبري واحليوي 

الذي يرتكز يف نقل املعلوماتية 

وتوطينها وتوظيفها واإنتاجها، 

وكذلك �سناعة احللول املنا�سبة 

التي قد تقف دون  للعقبات 

اإجناز هذا امل�سروع الرائد نحو 

بناء جمتمع املعلوماتية، �سواء 

يف التعليم اأو البحث العلمي اأو 

القطاعات الأخرى. 

الدول  لقد بينت درو����س 

التي قطعت �سوطا كبريا يف 

بناء بيئة منا�سبة للمعلوماتية، 

اأن الكويت ت�ستطيع من خالل 

الإدارة الفاعلة للمعلوماتية 

تاأ�سي�س نوعية خمتلفة من فئة 

ال�سباب على وجه اخل�سو�س 

واملواطنني ب�سفة عامة، لديهم 

التعامل ب�سكل  ال��ق��درة على 

منا�سب مع كافة علوم الع�سر 

املتقدمة التي اأ�سا�سها الإبداع 

النقدي  والب��ت��ك��ار والتفكري 

والبحث العلمي.

وال���رثاء  ال��ت��ق��دم  ���س��ر  اإن 

الكويت لن يكون م�سدره  يف 

اأية �سلعة  اأو  النفط  الأح��ادي 

وحيدة ثمينة بل هو يف القيمة 

امل�سافة التي يقدمها العاملون 

يف �سناعة املعلوماتية وجهودهم 

التجديد والإبداع  من خ��الل 

امل��ع��رف��ة يف عدة  وت��ط��ب��ي��ق 

اأجل  جم��الت وتطويعها م��ن 

رخاء املجتمع باأكمله.

لقد بينت التجارب ال�سابقة 

قدرة �سانع القرار يف الكويت 

على اأخ���ذ زم���ام امل��ب��ادرة يف 

م���ي���دان، ولذلك  م���ن  اأك�����رث 

فهناك اإمكانية كبرية يف توفري 

الإمكانات والآليات التي متكن 

الدولة وفئة ال�سباب من تقيق 

هدف بناء جمتمع املعلوماتية، 

وامل�ساركة يف الرتقاء بالكويت 

اإىل م�ساف الدول التي تقق 

معدلت منو عالية . ومن اأجل 

تقيق هذا املطلب، من الأهمية 

مبكان ك�سف �سبل التعامل مع 

الكويت  اإدماج �سباب  �سرورة 

يف  نقل املعلوماتية وتوطينها، 

وتبني الفر�س والتحديات التي 

تقف عائقا اأمام ذلك، فهناك 

التي مل  امل�ساريع  العديد من 

جتد طريقها اإىل التنفيذ ب�سبب 

غياب ع��دم الر�سد الدقيق 

التي  للعقبات وال��ت��ح��دي��ات 

اعرت�ستها. 

اإن ما ميكن اأن تقدمه العلوم 

الجتماعية يف �سبيل تقيق ذلك 

كبري للغاية، فالبحوث امليدانية، 

امل��ث��ال، ت�سهم يف  على �سبيل 

الراهنة  الأو���س��اع  ا�ستق�ساء 

الكويتي  لل�سباب يف جمتمعنا 

ب�سكل دقيق من حيث امتالكهم 

للقدرات املعرفية والثقافية 

التي  والقت�سادية واملجتمعية 

بناء  امل�ساهمة يف  متكنهم من 

جمتمع املعلوماتية. و كذلك 

ت�ساعد هذه البحوث ومعطيات 

العلوم الأخرى يف ر�سم �سورة 

دقيقة لواقع البيئات التمكينية 

املتاحة وقدرتها على تو�سيع 

ال�سباب وبناء قدراتهم  فر�س 

لتحقيق الهدف.

الوقت  ت�سعى كل دولة يف 

اإىل ت��ق��ي��ق هدف  احل����ايل 

التقدم متمثال يف  كبري نحو 

نقل املعلوماتية. وهذا الهدف 

خطوة �سرورية ولزمة لتملك 

اأ���س��ا���س��ات وم��ب��ادىء جمتمع 

واأدوات�����ه، وبخا�سة  امل��ع��رف��ة 

تكنولوجيا الإعالم والتوا�سل 

احلديثة وامل��ه��ارات احلياتية 

والفنية ال�سرورية. اأما توطني 

املعلوماتية – وهو الهدف النهائي 

– فهو يتج�سد يف النتقال من 
ا�ستهالك املعلوماتية واإعادة 

الذي نقلت  بال�سكل  تدويرها 

اإىل  الأ�سلية  به يف جمالتها 

متلكها وال�ستغال بها وعن 

طريقها داخل جمتمعنا الكويتي 

اإطار  بكل خ�سو�سيته، ويف 

منظومة اجتماعية وثقافية 

التقدم  تقيق  اإىل  ت�سعى 

اأ�سيلة  وتوفري �سروط تنمية 

الفاعلة  امل�ساهمة  قادرة على 

الإن�سانية.  بناء احل�سارة  يف 

النهائي  الهدف  وي�ستند هذا 

على ال�سباب الكويت  كرافعة 

اأ�سا�سية وهدف وغاية له.

وينبغي اأول التحرك ب�سورة 

جدية لال�ستفادة من طاقات 

الفعال  ال�سباب و ال�ستثمار 

ال�سباب وبناء  ف��راغ  لأوق���ات 

للمعلوماتية  جممعات �سغرية 

واملعرفة يف  املوؤ�س�سات واملرافق 

ال�سبابية يف كل املحافظات. 

وبالإمكان البدء مما هو متوفر 

من بنى تتية، وتطوير دور 

ال�����س��ب��اب وتديثها  م��راك��ز 

وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى املجتمع، 

بالأناث وم�ساواتهن  والعتناء 

الفر�س والإمكانات  من حيث 

بالذكور، و كذلك ال�ستفادة 

القطاع اخل��ا���س يف  م��ن دور 

الدفع بهذا امل�سروع وتوفري قوة 

الدفع ال�سرورية له. اإن تنمية 

القطاع اخلا�س �سرورية  دور 

للغاية يف متكني ال�سباب فقد 

التجارب الأخ���رية يف  اأثبتت 

الكويت اأن القطاع اخلا�س يوفر 

حا�سنة مثالية  لت�سويق املواهب 

ال�سبابية وت��روي��ج منتجاتها 

وخدماتها وتوظيف طاقاتها 

الإبداعية.
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ليوم الصعب قد دَخرَْت أمرياً 
شعر :  مختار عيسى 

إل�����ى م����ن ق����د ي��س��ائ��ل��ن��ي امل���آب���ا 
أق���ت���صُّ الغيابا  ال�������روح   أم������دُّ  
ت���غ���زو السحابا  ف����إن ق��ص��ائ��دي 
ال���ن���ي���ل  ي���رس���ل���ُه انسكابا وأّن 
ل�����أش�����واق بابا   وإذ ف����ّت����ح����ُت  
ي��س��ب��ق��ن��ا  عتابا  ال��ن��ث��ر  وج������دُت 
ذه����اب����ا  م������ّر  خ��ف��ق��ي أو إيابا 
ب��ال��ب��ع��د اغترابا  وال أح��س��س��ُت 
ال���ش���ع���َر انتسابا  امل����ُداح����ة  ه���ي 
، رام اح���ت���راب���ا  وأذك��������ى ف���ت���ن���ة 
ال���������زور، أو ف���ك���ر تغابى  ب���ق���ول 
وك����ّب����ر ف����ي م���س���اج���ده���ا خ���راب���ا 
ي��ش��ت��قُّ الصعابا  ال���ك���رب،  ي���زي���ُح 
مب��ن ع����رَف احل��ق��ائ��ق والصوابا 
ال��ك��لَّ  ف��ي كنفي صحابا  رأي����ُت  
أن��ع��م��ه��ا   العذابا  ال��ل��ه    بفضل 
ُت��ق��رؤن��ا الكتابا    .. ال��ك��ل  ك��وي��ُت 
وأن���ع���ق  ف����ي  خ��رائ��ب��ه��ا الغرابا
ي��ذروه��ا  اخترابا  وظ��نَّ الصبح   
ال��ت��راب��ا ؟! وم���ن ذا ق���اس بالتبر 
، ط��ف��ا ، شبابا ن��س��وة   ، ش��ي��وخ��ا 

ون��س��ق��ي  روض���ه���ا  ع��ش��ق��ا ُمذابا  
وم�����ا أدن��������اُه م�����ن  ق���ل���ٍب أن����اب����ا !

أْن أع��ل��َن  اآلن اجلوابا ... ول��ي 
ول����س����ُت ب���غ���ائ���ٍب ع���ن���ه���ا  وإّن������ي
أن����س����ْب����ُت  أش�����ع�����اري إليها إذا 
أّن ش����وق����ي الُي�����ج�����ارى َوث����������وٌق 
أّن����ي ارحتلُت ب��ع��ش��ق��ه��ا  ُك����ِوي����ُت  
أدن����ان����ي إليها ال���ش���ع���ُر  وي��������وَم  
ّ���اٌء  مشوٌق ال��ق��ل��ب ه���ف���� إل��ي��ه��ا    
ورغ�����م ال����ن����أيِّ م���ا ف����ارق����ُت يوما
ول���ي���س امل�������دُح  ت��ص��ن��ي��ع��ي وفني
ال���غ���دُر  أش��ع��ل��ه��ا حريقا إذا م���ا  
ت���غ���ري���را وحقدا ال���ص���ف  وش�����ق  
ال��ب��غ��ُي  أرج��ف��ه��ا  ُرهوبا إذا م���ا  
ل��ي��وم الصعب ق��د دَخ�����َرْت  أميرا
ا ُمؤّمً ، م��ل��ح��وم��ا   ال��ص��فَّ  ي��ع��ي��ُد 
ي��ك��ف��ك��ف دم��ع��ه ، إي������اك   تنسى
ال����ب����اد  وق����د حَبتني أن����ا ربُّ   
ف��م��ا أرض�����ى  ل��غ��ي��ر ال���ع���زِّ متضي
ب��ل��دي  افتراقا راَم ف��ي  ف��ي��ا م��ن 
وس�����اق ال��ف��ت��ن��ة  ال��ع��م��ي��اء ليا
ال���ب���ل���دان عندي س��ت��ب��ق��ى درة  
وم���ا غ��ي��ر ال���س���ام  ب��ه��ا سنرجو
س��ن��م��ن��ح��ه��ا ال����ف����ؤاَد وم����ا ح���واه
وم��اخ��ذل اإلل���هُ رف����اق  ص���دٍق ...
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إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية 
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